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SEMINAR DE CONTABILITATE  
REGLEMENTĂRI ACTUALE PENTRU 2018 

LECTOR: GEORGETA PETRE  

 
 

Avand la baza cele mai recente tendinte si actualizari ale legislatiei nationale în domeniu, seminarul intentioneaza sa 
ofere o intelegere si o cunoastere profunda a problematicii legata de contabilizarea unor operatiuni economico-
financiare. 

Seminarul se adreseaza economistilor din societatile comerciale care aplica reglementarile contabile aprobate prin 
Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 1802/2014, cu modificarile si completarile ulterioare si reglementarile 
contabile conforme cu IFRS aprobate prin Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 2844/2016. 

Tematica prezentata mai jos este de interes pentru o gama larga de profesionisti si nu se limiteaza doar la aceste 
subiecte: 

I. Modificarile si completarile aduse legislatiei contabile in 2018; 

II. Politici contabile si rationament profesional in contabilitate; 

III. Tratamente contabile privind imobilizarile corporale si necorporale: 
 recunoastere initiala; evaluare; cheltuieli ulterioare; derecunoastere; 
 contabilizarea transferurilor de imobilizari de la o categorie la alta; 
 active specifice unor domenii de activitate; 
 trecerea de la reevaluarea imobilizarilor corporale la evaluarea la cost;  

IV. Legislatia care reglementeaza regimul imobilizarilor; 

V. Alte  subiecte abordate 
 contabilizarea reducerilor comerciale primite/acordate pentru stocuri si imobilizari; 
 contabilizarea costurilor indatorarii; 
 stimulente acordate/primite la incheierea contractelor de leasing operational sau inchiriere; 
 contabilizarea certificatelor verzi; 
 contabilizarea garantiilor acordate clientilor pentru bunuri livrate sau servicii prestate;                
 contabilizarea unor  operatiuni in cazul programelor de fidelizare a clientilor; 
 facturare/ refacturare servicii; 
 contabilizare operatiuni în comision/ mandat/agent;      
 contabilizarea  subventiilor  si a  asistentei guvernamentale primite; 
 cazuri particulare de contabilizare a veniturilor si a cheltuielilor; 
 tratamentul contabil al rezervelor si al rezultatului reportat;. 
 alte tratamente contabile prevazute de reglementarile contabile; 

VI. Sesiune de intrebari si raspunsuri privind contabilitatea operatorilor economici 

Prezentarea va avea un caracter puternic interactiv. 

De asemenea va avea loc la final o sesiune speciala de intrebari & raspunsuri la spetele participantilor, trimise 
anterior pe baza unui chestionar, dar si celor inopinate; 

ORGANIZARE: 

 TAXA SEMINAR:  750 lei  plus TVA  

 DISCOUNTURI: 3% - 2 persoane; 5% - 3 persoane;  7% - peste 4 persoane 

In ATT : D-lui Director Economic, Dir. Financiar, Contabil Sef; Invitati din 
cadrul departamentului financiar si contabilitate 

Oportunitatea de a avea acces la informaţie corectă şi de ultimă oră! 
 

MAMAIA, HOTEL PALAS, 29 IUNIE – 1 IULIE 2018 
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 INSCRIERI: Pentru inscriere, completati formularul de inscriere de mai jos si trimiteti-l la: 

  Mail: wtib@wtib.ro   /  � Fax: (021) 319 12 96 

 PERSOANA DE CONTACT: Silvan CONSTANTIN  Mobil: 0724 413 568 / Tel: (021) 202 43 25 

 SERVICII HOTELIERE (OPŢIONAL):   Hotel Palas, MAMAIA (29 iunie – 1 iulie 2018) 

Cazare SG (2 nopti) + pensiune completa  - 1 legitimaţie masă – 890 lei (taxe incluse) 

Cazare DB (2 nopti) + pensiune completa – 2 legitimaţii de masă – 1140 lei (taxe incluse) 

Se ofera cazare gratuita pt insotitor (in aceeasi camera cu participantul). Mic dejun inclus. 

De asemenea, optional se poate solicita suplimentar inca o noapte de cazare SAU doar o noapte 

MODALITATE DE PLATA: 
Plata se face in favoarea Fundatiei World Trade Institute Bucharest; HJ 79/1995, Cod fiscal 
RO7806097; Cont IBAN: RO75 WBAN 0099 1V06 4965 RO01 deschis la Intesa Sanpaolo, Sucursala 
Victoriei. 

Fisa de prezentare a programului împreuna cu prezentul Talon tine loc de contract de instruire 
între parti. 

FORMULAR DE ÎNSCRIERE 
CONTA, 29 iunie - 1 iulie 2018, MAMAIA 

  NUME: 

- 

- 

- 

- 

PRENUME:  

- 

- 

- 

- 

FUNCTIA 

- 

- 

- 

- 

COMPANIA  DOMENIUL DE 
ACTIVITATE 

 

Nr. Reg Comertului:  CONT BANCAR IBAN: 

COD FISCAL/CUI: BANCA: 

ADRESA: ORAS: 
Judet//Sector: 

COD POSTAL: 

TELEFON: FAX: EMAIL: 

Optiuni cazare (va rugam precizati felul si numarul camerelor) 

.....  SG  .....  DB   FARA 

 Doresc cazare gratuita pentru insotitor 

 

Data: Semnatura si stampila: 


