PROGRAM
Simpozionul profesiei contabile
“Personalitatea Prof. univ. dr. Marin Toma în contabilitatea
românească”
C.E.C.C.A.R. Filiala Bucureşti
Ediţia a III-a, Bucureşti, 19 Noiembrie 2015
Amfiteatrul ”Prof. univ. dr. Marin Toma”
Tema simpozionului: ”Tendințe europene privind reformele contabile contemporane
în raport cu necesitățile informaționale ale managementului”
Ora
Ora

9.00 – 9.30 – Primirea și înregistrarea participanților
9.30 – 10.00 – Deschidere Simpozion
● Conducerea CECCAR;
● Conducerea Filialei CECCAR București.
● Reprezentanți ai instituțiilor și ai mediului economic;

Ora 10.00 – 12.00 – Prezentare lucrări și dezbateri – Panel I – ”Raportul IT - contabilitate”;
●
”Impactul
tehnologiilor
informaționale
moderne
în
contabilitate” – prof. univ. dr. Robert Aurelian Șova, președinte
CECCAR & asist. univ. dr. Florin Dobre, secretar general IFA România;
● ”Raportul IT-contabilitate” – Ioana Bădescu, Partener al
Departamentului Contabilitate, SC APEX Team International SRL;
● ”Elaborarea modelului unei platforme software, națională,
colaborativă, de tip cloud pentru optimizarea activității de audit
intern în sectorul public” – Mihai Constantinescu, șef Serviciul Audit
Public, Ministerul Sănătății;
● ”Directiva 2012/17/UE a Parlamentului European și a Consiliului din
13 iunie 2012 de modificare a Directivei 89/666/CEE a Consiliului și a
Directivelor 2005/56/CE și 2009/101/CE ale Parlamentului European
și ale Consiliului în ceea ce privește interconectarea registrelor
centrale, ale comerțului și ale societăților – transpunere în legislația
națională” – Valentina Burdescu, director Direcția Buletinul
Procedurilor de Insolvență, ONRC;
Ora 12.00 – 13.00 – Prânz coffe-break/catering

Ora 13.00 – 14.30 – Prezentare lucrări și dezbateri – Panel II – ”Reglementări contabile
europene. Raportul dintre directivele contabile europene și IAS-uri
IFRS-uri”;
● ”Reglementări naționale și directive europene pentru impozitarea
indirectă. Analiză din punct de vedere al TVA”, asist. univ. dr. Florin
Dobre, secretar general IFA România;
● ”Respectarea reglementărilor contabile din perspectiva Codului de
procedură fiscală” – Cristina Ștefan, director executiv, Direcția
Generală Regională a Finanțelor Publice București;
● ”Creșterea relevanței situațiilor financiare” – Codina Petrescu, Senior
Manager, Servicii de consultanță contabilă,
PricewaterhouseCoopers;
Ora 14.30 – 17.00 – Prezentare lucrări și dezbateri – Panel III – ”Contabilitatea managerială
– furnizarea informației contabile analitice”
● ”Contabilitatea managerială – raportul cost – volum - profit” – lect.
univ. dr. Florentin Caloian, președinte CECCAR Filiala București;
● ”Managementul relațiilor comerciale. Abordări moderne în relația cu
clientul” – Alexandru Paru, director economic, SC Arexim Audit SRL;
● ”Importanța factorului uman, a educației și eticii profesionale în
evoluția IMM-urilor” – Carmen Tamași-Klaus, director executiv CECCAR
Filiala Brăila;
● ”Contabilitatea managerială, sursă importantă de generare a
avantajului competitiv” – Alexandru Ghiur, MBA;
● ”Noi provocări ale experților contabili judiciari în activitatea de
expertiză în contextul reformelor legislative actuale” – lect. univ. dr.
Ionuț Cosmin Lungu;
Ora 17.00 – 17.30 – Închidere Simpozion
● Întrebări
● Concluzii
Ora 17.30

– Socializare/ coffe-break

⃰ ⃰ ⃰
Vă așteptăm cu drag!

