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Vineri, 22 septembrie 2017

21 septembrie - Ziua Naţională a Contabilului Român

„Profesia contabilă azi şi în viitor”
Manifestările
consacrate celei de-a XIII - a ediţii a
acestei sărbători s-au desfăşurat la sediul Filialei bihorene a CECCAR, ieri, 21
septembrie 2017, începând cu
ora 15.00, în prezenţa reprezentanţilor autorităţilor publice locale, ai instituţiilor şi
mediului de afaceri, având ca
temă generică „Profesia contabilă - azi şi în viitor”.

Evenimentul este sărbătorit
în mod unitar în toată țara sub
patronajul ﬁlialelor CECCAR
pentru promovarea imaginii,
intereselor şi rolului contabilului într-o economie de piaţă concurențială, în acest an
manifestarea ﬁind dedicată
profesiei contabile în prezent
şi viitor, atât în contextul noilor reglementări, cât şi al
economiei globale şi digitale
- au precizat organizatorii. Cea
de-a XIII -a ediţie a Zilei Naţionale a Contabilului Român
a fost un nou prilej de a reuni
familia profesioniştilor contabili şi de a reaﬁrma adevărul
potrivit căruia CECCAR a devenit un brand naţional, emblematic pentru ceea ce înseamnă
calitatea profesiei contabile.
Prezenţi la eveniment au fost,
alături de reprezentanţi ai autorităţilor publice locale şi ai
mediului de afaceri, membrii
conducerii CECCAR Bihor –
dl. Pavel Valerian Susa, preşedinte al CECCAR Bihor,
dna Leonica Bochiş, director
executiv, care au evocat câteva dintre momentele deﬁnitorii
din evoluţia acestui important
corp profesional, adresând totodată felicitări şi succes tutu-

ror contabililor în activitatea
de zi cu zi. Reamintim că instituirea Zilei Contabilului Român a fost motivată de faptul
că multe alte profesii din România, unele cu membri mult
mai puţini decât numărul profesioniştilor contabili, sărbătoresc anual o zi a lor, în care fac
bilanţul muncii, premiază colegii cu merite deosebite şi, nu
în ultimul rând, socializează.
Ziua de 21 septembrie a fost
aleasă pentru această sărbătoare pentru că profesia contabilă
este privită ca ﬁind profesia
care gestionează, calculează şi
păstrează echilibrul unei ﬁrme, dar nu numai. Simbolul
profesiei contabile este contul
- instrument care se reprezintă
de cele mai multe ori sub forma unui T sau a unei balanţe,
fapt care a determinat alegerea
unei zile care să sugereze echilibrul, având legătură cu in-

Creştere a
comerţului
cu ridicata

Potrivit Institutului Naţional de Statistică (INS), cifra de afaceri din comerțul cu
ridicata a înregistrat, în perioada 1 ianuarie - 31 iulie 2017 o creștere cu 6,5%.
Faptul se datorează creșterii comerțului cu
ridicata specializat al altor produse, comerțului cu ridicata nespecializat, comerțului cu
ridicata al produselor alimentare, al băuturilor și al tutunului, comerțului cu ridicata
al bunurilor de consum, altele decât cele alimentare (+5,3%) etc. Scăderi au înregistrat
comerțul cu ridicata al produselor agricole
brute și al animalelor vii (-1,9%) și comerțul cu ridicata al echipamentului informatic
și de telecomunicații (-1,5%), se arată într-un
comunicat al Institutului Național de Statistică (INS).
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strumentele de lucru speciﬁce
profesiei. Astfel, s-a ales ziua
de 21 septembrie, ziua echinocţiului dintre vară şi toamnă,
când ziua este egală cu noaptea, zi care constituie începutul zodiei Balanţă – simbol al
echilibrului. Propunerea a fost
aprobată şi adoptată în unanimitate de Conferinţa Naţională
a Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi
din România din 2 septembrie
2004, prin Hotãrârea nr. 04/52,
iar materializarea acestei idei
a revenit Consiliului Superior,
care, prin Hotărârea nr. 04/62
din 20 noiembrie 2004, a aprobat Normele nr. 12.726/2004
privind modul de organizare
şi desfăşurare a manifestărilor
prilejuite de ziua de 21 septembrie ca zi naţională a contabilului român.
“Filiala Bihor a CECCAR
rămâne constantă şi acţionează

pentru îndeplinirea rolului ce-i
revine în gestionarea activităţii de pregătire profesională şi
deontologică a tuturor celor
care activează în domeniul
profesiei contabile în diversele
ramuri ale economiei. Conducerea Filialei CECCAR adresează, pe această cale, tuturor
specialiştilor din domeniul
economic bihorean, indiferent de forma şi locul în care
îşi exercită profesia, gânduri
frumoase şi urări de sănătate,
putere de muncă, împliniri şi
depline satisfacţii, în tot ceea
ce întreprind, cu pasiunea,
consecvenţa, rigoarea şi competenţa speciﬁce comunităţii profesioniştilor contabili”
- a precizat dl. Pavel Valerian
Susa, preşedintele Filialei bihorene a CECCAR.
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Reguli noi la gestionarea
fondurilor europene
Scopul modiﬁcării OUG nr. 40/2015
este accelerarea absorbției de fonduri
europene prin facilitarea implementării proiectelor pe toate Programele
Operaționale (Infrastructura Mare,
Capital Uman, Competitivitate, Regional, Capacitate Administrativă)”.
Noile prevederi ale Ordonanței vizează, printre altele, următoarele: lărgirea
categoriilor de cheltuieli pentru care se
poate aplica cererea de plată, astfel încât beneﬁciarii/ liderii de parteneriat/
partenerii să poată opta pentru plata
salariilor, subvențiilor, burselor, premiilor și onorariilor și la cererea de plată,
nu doar la cererea de preﬁnanțare sau
rambursare; prin această reglementare
se ﬂexibilizează implementarea și se
reduce presiunea de pe bugetul propriu
al beneﬁciarului de fonduri europene;
ﬂexibilizarea implementării proiectelor pentru operatorii regionali de apă și
apă uzată; sumele acordate operatorilor

ca preﬁnanțare se deduc prin aplicarea
unui procent la valoarea cererilor de
rambursare transmise de aceştia până
la cererea de rambursare ﬁnală; se vine
în sprijinul operatorilor regionali pentru a implementa investițiile din proiecte fără a ﬁ necesar ca aceștia să facă demersuri suplimentare pentru derularea
proiectelor. Pentru proiectele cu parteneri transnaționali – persoane juridice
nerezidente care nu au sediu permanent
pe teritoriul României – modiﬁcarea
vizează posibilitatea deschiderii unui
cont în trezorerie prin împuternicit,
pentru a putea utiliza cererea de plată
(în plus față de cel al preﬁnanțării și/
sau al rambursării). Modiﬁcarea OUG
40/2015 este parte a demersului inițiat
de Guvernul României pentru simpliﬁcarea accesului la fondurile europene,
având ca obiectiv o mai bună susținere
a beneﬁciarilor de fonduri europene.
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Rambursări de TVA
în luna septembrie
Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF) rambursează în această lună
TVA in valoare de peste 1 miliard de lei.
Potrivit ANAF, valoarea totală a rambursărilor de TVA se ridică, în această lună, la
suma de 1.005,56 milioane de lei, valoare care
include, în ordinea vechimii, toate deconturile
de TVA soluţionate prin decizii de rambursare
înregistrate în baza de date până la 23 iulie
2017. Astfel: deconturile cu compensare şi
restituire se ridică la 824,74 mil. de lei, din care
30,85 mil. de lei se compensează şi 793,89 mil.
de lei se restituie; deconturile cu compensare
integrală sunt în cuantum de 130,09 mil. de lei;
deconturile cu compensare parţială totalizează
50,73 mil de lei; în cazul compensărilor totale
se soluţionează toate deconturile pentru care
s-a emis decizia de rambursare.
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Întreruperi energie electrică
Săptămâna 25.09.2017 - 29.09.2017
(plus suplimentare)
1. Centrul de Exploatare Aleșd (mt+jt) Punct
de lucru Aleșd
26.09.2017, 08:00-15:00, Loc. Lorău.
26.09.2017, 09:00-17:00, Loc. Ortiteag.
26.09.2017, 08:00-16:00, Loc. Tomnatec Vad,
Călațea(p).
2. Centrul de Exploatare Aleșd (mt+jt) Punct
de lucru Marghita
26.09.2017, 09:00-17:00, Loc. Chiraleu, Sânlazăr
cu nr. 9-107.
09.10.2017, 09:00-17:00, Loc.: Chiraleu, Sânlazăr
cu nr.: 9-107.
10.10.2017, 07:30-15:00, Loc.: Chișlaz, Mișca,
Poclușa de Barcău cu nr.: 48-152.
11.10.2017, 14:00-21:00, Loc.: Chiraleu, Sânlazăr
cu nr.: 9-107, Marghita cu str: Gării (zona industrială).
13.10.2017, 14:00-21:00, Loc. Chiraleu, Sânlazăr
cu nr.: 9-107.
3. Centrul de Exploatare Ștei (mt+jt) Punct de
lucru Beiuș
26.09.2017, 09:00-16:00, Loc. Șoimi, Căbești (p),
Pomezeu, Meziad (p), Beiuș cu str.: Bihorului, Pandurilor, Traian, Devei, Finișului.
26.09.2017, 09:00-17:00, Loc. Beiuș cu str.: Mociulschi, Biruinței, Bujorilor, Crângului, Vladimirescu, 1 Decembrie 1918, Republicii.
4. Centrul de Exploatare Ștei (mt+jt) Punct de
lucru Salonta
26.09.2017, 08:00-16:00, Loc.: Ianoșda, Salonta cu str.: Regele Ferdinand, Avram Iancu, blocuri Aleea Petre Păulescu, Republicii nr. 1-43,
Dornei, Ianus Pannonius, Mihai Viteazul, Sinka
Istvan, Arany Janos (p), Batthyanyi Lajos (p), Madach Imre, Mihaly Csokonai Vitez, Independenței,
George Coșbuc, Ioan Ciordas, Nicolaus Olahus,
Mikes Kelemen (p), Dimitrie Cantemir, Liszt Ferenc.
5. Centrul de Exploatare Municipal Oradea
(mt+jt) Punct de lucru Oradea
26.09.2017, 09:00-17:00, Loc.: Sânmartin, Oradea cu str.: Vasile Alecsandri, Aurel Lazăr, Republicii (p), Iosif Vulcan, Nicolae Grigorescu, Piața
Ferdinand, Parcul Traian.
02.10.2017, 09:00-17:00, Loc.: Oșorhei.
6. Centrul de Exploatare Municipal Oradea
(mt+jt) Punct de lucru Oradea
26.09.2017, 09:00-17:00, Loc.: Calea Mare, Cihei,
Fughiu, Păușa, Șauaieu, Cetariu, Cheriu, Hăucești,
Ciulești, Spinuș, Săliște, Gurbesti, Sărsig, Ciuhoi,
Cenaloș, Palota, Leș, Mierlău.

