PRO DOMO MARTIE 2016 -FILIALA CECCAR BRĂILA
Participarea delegației Filialei CECCAR Brăila la lucrările Conferinței Naționale a CECCAR
din 18 martie 2016, București
Conducerea filialei CECCAR Brăila, reprezentată prin președinte, director executiv și membrii
Consiliului filialei, împreună cu membrii Comisiei de disciplină si reprezentantii desemnati de
Adunarea Generala a filialei au participat cu interes la lucrările Conferinței Naționale CECCAR ce
au avut loc la București, în data de 18 martie 2016.

Urmare desfășurării Conferinței Naționale, în ședința Consiliului Filialei CECCAR Brăila din 31
martie 2016 au fost analizate rezultatele filialei pe anul anterior, fiind totodată propuse măsuri de
aplicare în plan teritorial pentru anul în curs în vederea îndeplinirii sarcinilor desprinse din cadrul
lucrărilor, măsuri ce se vor afla în atenția conducerii filialei în toate acțiunile ce vor fi organizate pe
plan local, scopul acestora fiind progresul profesiei contabile și sprijinul continuu acordat membrilor
în desfășurarea activității.
Întâlnire profesională pentru dezbaterea noutăților financiar-fiscale
În data de 22 martie 2016 s-a desfășurat, la sediul filialei, întâlnirea cu membrii pentru dezbaterea
noutăţilor din legislația financiar – fiscală apărute în luna martie 2016. Întâlnirea a fost moderată de
consilier superior AJFP Brăila, Mariana Lozneanu.

S-au discuta
t prevederile:
o Ordinului nr. 825/2016 din 22 februarie 2016 pentru aprobarea modelului şi
conţinutului formularului „Decizie de reverificare”;
o Hotărârii nr. 133/2016 din 2 martie 2016 pentru modificarea Normelor metodologice de aplicare
a Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă,
aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 174/2002, şi pentru modificarea Procedurilor privind

accesul la măsurile pentru stimularea ocupării forţei de muncă, modalităţile de finanţare şi
instrucţiunile de implementare a acestora, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 377/2002;
o Hotărârii nr. 159/2016 din 11 martie 2016 pentru modificarea şi completarea Normelor
metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea
Guvernului nr. 1/2016;
o Ordinului nr. 1053/2016 din 17 martie 2016 privind modificarea şi completarea Ordinului
preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 587/2016 pentru aprobarea modelului
şi conţinutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor şi taxelor cu regim de stabilire
prin autoimpunere sau reţinere la sursă;
o Ordinului nr. 378/2016 din 17 martie 2016 pentru modificarea şi completarea Procedurii de
aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2015 privind acordarea unor
facilităţi fiscale în cazul creanţelor administrate de către organul fiscal central, aprobată prin Ordinul
ministrului finanţelor publice nr. 3.831/2015.
Filiala Brăila colaborează cu mediul universitar și instituțiile de la nivel local
Conducerea Filialei CECCAR Brăila, alături de membrii din Biroul Permanent al Consiliului filialei
au participat, în perioada 14-29 martie, la o serie de acțiuni menite să mențină și să dezvolte
colaborarea cu instituțiile locale.
Astfel, în data de 14 martie a avut loc o întâlnire cu dna conf. univ. dr. Camelia Vechiu, decan al
Universității Constantin Brâncoveanu – Centrul de studii Brăila, pentru menţinerea colaborării cu
mediul universitar şi programarea, pentru perioada următoare, a unor acţiuni comune. Conducerea
filialei a fost invitată să participe la un program de activităţi organizate de Universitatea Constantin
Brâncoveanu – Centrul de studii Brăila, ce urmează să aibă loc în perioada 18-22 aprilie 2016,
intitulat „Să ştii mai multe, să fii mai bun”, încadrat în Săptămâna dezvoltării personale. Două
evenimente sunt în atenţia conducerii filialei şi anume:
o în data de 18.04.2016 – Ziua Carierei – „Vino! Te ajutăm în alegerea carierei”;
o în data de 20.04.2016 – Ziua Antreprenoriatului .
În data de 24 martie președintele filialei, dl. Gheorghe Stroe, împreună cu membrii Biroului
Permanent al Consiliului filialei, directorul executiv, Carmen Tamași-Klaus, și presedintele Comisiei
de disciplină, Gheorghe Victoria, au participat la evenimentul organizat la sediul CCIA Brăila, prin
Programul operațional 2014-2020 și programe naționale, intitulat „Oportunități de finanțare pentru
IMM-uri”.
Participanții au fost informați cu privire la programele de finanțare nerambursabilă:
1. Programul Operațional Regional 2014-2020 – Axa prioritară 2: Îmbunătățirea competitivității
întreprinderilor mici și mijlocii;
2. Programul naţional multianual de microindustrializare 2016;
3. Programul - TIMM 2016;
4. Programul naţional multianual pentru înfiinţarea şi dezvoltarea întreprinderilor mici şi mijlocii în
mediul rural 2016;
5. Programul național multianual START 2016;
6. Programul național multianual SRL_D 2016;
7. Programul de dezvoltare şi modernizare a activităţilor de comercializare a produselor şi
serviciilor de piaţă 2016;
8. Programul naţional multianual pentru dezvoltarea culturii antreprenoriale în rândul femeilor
manager 2016.
Prezentările au fost susținute de Luminița Mihailov, Director General al ADR Sud-Est Brăila,
Carmen Campean, Consultant în management ADR Sud-Est Brăila și Daniela Cojocaru, Consilier
programe OTIMMC Constanța - Centrul de informare, asistență și instruire Brăila.
Președintele Camerei de Comerț, Industrie și Agricultură Brăila a moderat evenimentul care s-a
bucurat de interesul a peste 50 de participanți.
În perioada următoare se are în vedere organizarea unor întâlniri similare și la sediul filialei
CECCAR Brăila.

Negocierea – condiție esențială pentru obținerea performanțelor în afaceri
Membrii Filialei CECCAR Brăila au participat, în data de 29 martie, la seminarul cu tema
„Negocierea – condiție esențială pentru obținerea performanțelor în afaceri”, organizat de CCIA
Brăila, în parteneriat cu Universitatea „Constantin Brâncoveanu” Brăila.

Evenimentul s-a bucurat de interesul a peste 40 de reprezentanți ai mediului de afaceri brăilean,
profesioniști contabili, cadre didactice, studenți.

Evenimentul a fost deschis de Georgeta Spânu, director general al CCIA Brăila și de conf. univ. dr.
Camelia Vechiu, decan al Facultății de Management Marketing în Afaceri Economice Brăila.
Tema seminarului a fost susținută de prof. univ. dr. Alexandru Puiu, rectorul -fondator al
Universităţii „Constantin Brâncoveanu” din Piteşti.
La finalul întâlnirii au avut loc discuții libere pe marginea tematicii propuse spre dezbatere.
Dezbaterea modificărilor Regulamentului auditului de calitate
În data de 30 martie 2016 a avut loc, la sediul Filialei CECCAR Brăila, întâlnirea profesională cu
tema „Modificări și completări la Regulamentul auditului de calitate în domeniul serviciilor
contabile”, în cadrul căreia auditorul de calitate, Nisipeanu Gheorghe, a prezentat următoarele:

o Calitatea membrilor supuși auditului de calitate;

o Completarea obligațiilor auditorului de calitate;
o Acordarea cu celeritate a vizei auditului de calitate pe rapoartele de expertiză contabilă;
o Recuzarea auditorului ce calitate;
o Procedura auditării lucrărilor de expertiză contabilă și aplicarea ștampilei auditorului de
calitate pe toate paginile raportului;
o Procedura auditării lucrărilor de expertiză contabilă la solicitarea comisiilor de disciplină;
o Procedura auditării lucrărilor de expertiză contabilă pe perioada indisponibilității auditorului de
calitate;
o Timpul de desfășurare a auditului de calitate.
Tema va fi reluată în cadrul altor intalniri profesionale organizate de filiala.

