Noutăţi legislative în domeniul contabilităţii operatorilor economici (agenţii economici), studii de caz şi
aplicaţii
Bucureşti, Camera de Comerţ şi Industrie a României, 11 Decembrie 2013, 17.00-21.00
PROGRAM
Miercuri, 11 Decembrie 2013 - 17.00-21.00
Noutăţi legislative în domeniul contabilităţii operatorilor economici (agenţii economici), studii de caz şi
aplicaţii
Lector din Direcţia de Reglementări Contabile, Ministerul Finanţelor Publice
Seminarul se adresează directorilor, contabililor-şefi, tuturor specialiştilor din compartimentele
financiar-contabilitate, persoanelor care organizează si conduc contabilitatea, potrivit prevederilor art.10
din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicata, cu modificările si completările ulterioare
Probleme abordate:
- Ordinul 1898/2013, privind modificarea şi completarea Reglementărilor contabile conforme cu
directiva a IV-a a comunităţilor economice europene, aprobate prin OMFP 3055/2009 şi
aplicabile de la 1 ianuarie 2014.
-

Dezbateri pe marginea modificărilor si completărilor aduse REGLEMENTĂRILOR CONTABILE
aplicabile de la 1 ianuarie 2014

-

Vor fi prezentate aspecte teoretice şi practice aplicabile, precum şi o selecţie a principalelor
prevederi cuprinse în Reglementările contabile conforme cu Directiva a patra a CEE, aprobate prin
Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 3055/2009 si OMFP nr. 1286/2012 pentru aprobarea
Reglementărilor contabile conforme cu Standardele Internaţionale de Raportare Financiară,
aplicabile societăţilor comerciale ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacţionare pe o
piaţă reglementată, cu modificările şi completările ulterioare.

Răspunsuri la întrebările adresate de participanţi.
LECTOR
CONTACT
Din cadrul Ministerului
Date de contact organizator:
Finanţelor Publice
Telefon/Fax 021.311.79.78, E-mail office@businesspoints.ro
TAXA DE PARTICIPARE
Preţul (lei)

250+TVA
Membrii UGIR beneficiază de reducere unică
de 10% cu condiţia plăţii la zi a cotizaţiei.
Preţul include:
1 pauză cu cafea, apă minerală şi plată, minipatiserie

Reduceri acordate per companie
3%- ptr 2 persoane
5%-ptr 3 persoane
7%-ptr 4 sau mai multe persoane

instruire, suport de curs
certificat de participare
Primirea pe e-mail a tuturor materialelor care sunt dezbătute în cadrul şedinţelor comisiei de dialog
social de la Ministerul Finanţelor Publice.

Noutăţi legislative în domeniul
contabilităţii operatorilor economici
(agenţii economici), studii de caz şi
aplicaţii
11 Decembrie 2013
DATE COMPANIE PLĂTITOARE/PERSOANĂ FIZICĂ
Denumire societate/Persoană fizică
Adresă
Nr. Reg. Com.

C.U.I.

Atribut fiscal (dacă aveţi RO)/CNP
CONT
BANCĂ

Sucursala

Telefon

Fax

E-mail

Obiect de activitate
DETALII SEMINAR

Data: 11 Decembrie 2013, 17.00-21.00
Ultima zi pentru înscriere 06.12.2013
PARTICIPANT
(aşa cum doriţi să fie scris numele complet pe certificatul de
participare)

Locaţia: Camera de Comerţ şi Industrie a României,
Bucureşti.
DETALII
FUNCŢIE________________________________

________________________________
FUNCŢIE________________________________
_______________________________
FUNCŢIE________________________________
_______________________________
Plata se face în conturile S.C. EU PROTOCOL S.R.L., Str. Pontonierilor nr. 4, sector 5, Bucureşti, Cod Fiscal RO 23581360:
• Banca UNICREDIT-ŢIRIAC, Sucursala Titulescu, COD IBAN RO 21 BACX 0000 0002 1047 5001
• TREZORERIE SECTOR 5, COD IBAN RO 05 TREZ 7055 069X XX00 5391
Vă rugăm să:
• trimiteţi formularul la fax 021.311.79.78 sau prin e-mail la office@businesspoints.ro (scanat).
• confirmaţi plata prin transmıterea OP-ului la 021.311.79.78 sau prin e-mail la office@businesspoints.ro (scanat).
Dacă nu puteţi participa la program:
- puteţi să trimiteţi un înlocuitor; acesta trebuie nominalizat în scris, cu maxim 24 de ore înaintea începerii
evenimentului, prin fax (021.311.79.68).
- anularea înscrierii este posibilă cel târziu 06.12.2013 un comision de procesare de 20% va fi reţinut din taxa de
participare; dacă înscrierea are loc după data de 06.12.2013, anularea înscrierii nu mai este posibilă.
Neaplicarea de către dumneavoastră a discounturilor nu presupune aplicarea lor de către SC EU PROTOCOL SRL. Nu se
mai aplică discounturi după efectuarea înscrierii.
SC EU PROTOCOL SRL îşi rezervă dreptul de a schimba sau anula orice parte a programelor publicate, urmare a unor
situaţii neprevăzute sau ce nu pot fi controlate de către aceasta.
SC EU PROTOCOL SRL nu îşi asumă obligaţia de a face despăgubiri datorate schimbărilor în programele sale, în ceea ce
priveşte perioadele de desfăşurare, conţinutul, lectorii sau locurile de desfăşurare. În asemenea situaţii, SC EU
PROTOCOL SRL nu este răspunzătoare de eventualele daune provocate participanţilor înscrişi, indiferent de natura
daunelor.
Prezentul Formular de Înscriere împreună cu prospectul programului ţine loc de Contract între părţi.
Data………….........

Declar că sunt de acord cu condiţiile de înscriere
Semnătura şi ştampila………………………………….

