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Activitatea
Corpului Experþilor Contabili ºi Contabililor
Autorizaþi din România desfãºuratã în anul 1995

"Trebuie sã proiectãm CECCAR în direcþia afirmãrii depline."
Domnul Marin Toma, Preºedintele CECCAR, 1995

Activitatea internã a CECCAR

Anul 1995 a reprezentat pentru CECCAR continuarea drumului spre reforma profesiei
contabile din România.

Este anul când a apãrut Legea nr. 42 pentru aprobarea Ordonanþei Guvernului nr. 65/1994,
urmare cãreia s-a organizat prima sesiune de examene pentru obþinerea calitãþii de expert contabil ºi
contabil autorizat. În acest sens a fost emisã Hotãrârea Guvernului României nr. 316/9 mai 1995,
prin care s-a aprobat Regulamentul privind organizarea examenelor pentru dobândirea calitãþii de
expert contabil ºi contabil autorizat. De asemenea, a fost aprobat Regulamentul de organizare ºi
desfãºurare a CECCAR împreunã cu Codul privind conduita eticã ºi profesionalã a experþilor contabili
ºi contabililor autorizaþi din România.

Toate aceste acte normative au reprezentat pentru CECCAR un pachet legislativ care a creat
un câmp larg de acþiune, de drepturi ºi obligaþii pe linia liberalizãrii activitãþii de expert contabil ºi
contabil autorizat, auditor (controlor) legal.

Persoana care obþinea calitatea de expert contabil sau de contabil autorizat avea 10 obligaþii de
respectat ºi aplicat, care sunt în vigoare ºi astãzi, astfel:

 1. sã fie loial faþã de clientul sãu;
 2. sã nu fie influenþat în desfãºurarea muncii sale;
 3. sã fie fair play cu colegii de breaslã;
 4. sã fie cinstit;
 5. sã fie la curent cu toate noutãþile meseriei sale;
 6. sã-ºi desfãºoare munca în mod ºtiinþific;
 7. sã fie discret, sã ºtie sã pãstreze secretul constatãrilor în munca pentru care a fost angajat;
 8. sã-ºi pãstreze demnitatea ºi sã-ºi exprime raportul cu obiectivitate;
 9. sã ducã o viaþã moralã;
10. sã fie mândru cã poartã titlul de expert contabil sau contabil autorizat.

Intrarea în vigoare a Legii nr. 42/1995 ºi þinerea Conferinþei Naþionale în luna octombrie
1995 au marcat oficial începutul profesiei libere ºi independente de expert contabil ºi contabil
autorizat, precum ºi aºezarea CECCAR în rândul organismelor internaþionale, organism ºi profesie
care sã funcþioneze pe baza standardelor ºi a normelor internaþionale specifice economiei de piaþã.

Activitãþile desfãºurate în anul 1995 au avut ca reper "LOCUL ªI ROLUL CORPULUI
EXPERÞILOR CONTABILI ªI CONTABILILOR AUTORIZAÞI ÎN CADRUL
SOCIETÃÞII ROMÂNEªTI".
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Necesitatea continuãrii reformei în domeniul profesiei contabile

Recunoscut ca persoanã juridicã de utilitate publicã, autonomã ºi nonprofit, prin Ordonanþa
Guvernului nr. 65/1994 aprobatã prin Legea nr. 42/1995, Corpul Experþilor Contabili din România
se manifestã deja ca unul din cele mai puternice organisme nonguvernamentale din societatea
româneascã ºi principalul promotor al reformei din domeniul profesiei contabile, jucând în acest fel
deja un rol din ce în ce mai mare în cadrul preocupãrilor pe care puterea publicã, societatea civilã
româneascã le au, în aceastã etapã de tranziþie spre o economie democraticã, de piaþã.

Reforma în domeniul profesiei contabile are raþiuni profunde ºi este impusã de rolul hotãrâtor
pe care aceastã profesie îl are în condiþiile în care agenþilor economici le revin unele drepturi ºi
libertãþi, specifice economiei de piaþã.

În primul rândÎn primul rândÎn primul rândÎn primul rândÎn primul rând, este cunoscut cã orice reformã într-un sistem sau subsistem al economiei unei
þãri, ºi cu atât mai mult al unei þãri în tranziþie la economia de piaþã, trebuie sã fie însoþitã, dacã nu
chiar precedatã, de reforma în domeniul profesiei; numai astfel se asigurã atât perceperea corectã,
cât ºi implementarea eficientã a mãsurilor de reformã economicã. Astfel, pentru ca agenþii economici
sã-ºi poatã desfãºura activitatea în mod liber, dar cu respectarea legilor, se impune asistarea ºi
sprijinirea acestora de cãtre persoane autorizate care îºi îndeplinesc profesiunea în mod liber,
independent, ºi care trebuie sã asigure prin acurateþea informaþiilor realitatea cu privire la resurse,
destinaþia acestora, respectarea obligaþiilor fiscale etc.

În al doilea rândÎn al doilea rândÎn al doilea rândÎn al doilea rândÎn al doilea rând,     este vorba de asigurarea unei bune gestionãri a libertãþilor economice specifice
economiei de piaþã. Dupã câteva decenii de economie centralizatã monopolizatã de stat, în care erau
simpli executanþi ai unor comenzi transmise prin plan sau acte administrative ºi în care s-au format
gândiri ºi mentalitãþi specifice, agenþii economici s-au "trezit" în faþa unor drepturi ºi libertãþi pe
care nu ºtiu sã le exploateze sau nu au curajul sã le foloseascã, neavând garanþia cã le folosesc în
mod corect, fãrã a dãuna interesului public sau propriilor interese. ªi în aceste situaþii rolul
profesioniºtilor autorizaþi, independenþi, care sã "umple" golul creat prin restrângerea rolului statului,
este hotãrâtor.

În al treilea rândÎn al treilea rândÎn al treilea rândÎn al treilea rândÎn al treilea rând, conþinutul ºi esenþa profesiilor de expert contabil ºi contabil autorizat au
semnificaþii fundamental diferite faþã de cele corespunzãtoare denumirilor de expert contabil sau
contabil din economia centralizatã de stat. Astfel, dacã în fosta economie monopolistã de stat nu
era conceput ca statul sã cedeze din mijloacele sale de intervenþie, expertul contabil fiind folosit
exclusiv de organele judiciare, odatã cu spargerea acestui monopol al proprietãþii au apãrut noi
activitãþi ce intrã, aºa cum se întâmplã în þãrile cu economie tradiþional democraticã, în sfera de
atribuþii ale expertului contabil ºi contabilului autorizat, ale unui profesionist independent. O anumitã
întârziere în organizarea pe baze noi a profesiei contabile, a fãcut ca astfel de activitãþi noi sã fie
realizate de persoane fãrã pregãtirea profesionalã necesarã.

Aceste activitãþi care ocupã deja o pondere deosebitã în volumul total de activitate a experþilor
contabili (peste 90%) se referã în principal la:

- expertize privind evaluãri de bunuri, active, societãþi comerciale etc.;
- audit financiar-contabil, legal sau contractual;
- analize economico-financiare privind redresãri ºi restructurãri de întreprinderi;
- þinerea contabilitãþii ºi întocmirea bilanþurilor;
- verificãri contabile ºi certificãri ale unor situaþii financiare ºi ale bilanþurilor contabile etc.
Multe din dezordinile existente astãzi în economie se explicã ºi prin întârzierile nepermis de

mari în luarea mãsurilor de reformã în domeniul profesiei contabile. S-a ajuns astãzi la situaþii
deosebit de periculoase pentru orice tip de economie cum ar fi:
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- þinerea contabilitãþii ºi întocmirea bilanþurilor la agenþii economici de cãtre diletanþi, de
oameni cu pregãtire cu totul diferitã de aceastã specialitate, care se bazeazã pe câteva
cursuri de iniþiere ºi înlãturã astfel o pregãtire de ani de zile într-un învãþãmânt organizat;

- considerarea expertizei contabile ºi a contabilitãþii ca activitãþi secundare, menite sã contribuie
la completarea veniturilor anumitor persoane, iar dacã persoana respectivã are locul de
muncã în Administraþie se ajunge la situaþia - des întâlnitã astãzi - când dimineaþa se
lucreazã cu Administraþia, iar dupã-masa cu contribuabilul; aceste aspecte pot constitui un
suport al fenomenului de corupþie, pânã la care nu mai este decât un pas, pe lângã faptul cã
nu se poate discuta de calitate ºi nici de responsabilitate în executarea lucrãrilor respective.

Iatã de ce Corpul apreciazã cã profesia de expert contabil ºi contabil autorizat ocupã un loc
central în organizarea activitãþii economice de tranziþie spre economia de piaþã, cãpãtând ºi un
accentuat rol social.

Pentru a sublinia aceasta este suficient sã ne referim numai la una din operaþiile cele mai
importante ce trebuie realizate în procesul privatizãrii: evaluãri de bunuri, societãþi, active etc.,
operaþii care, deºi sunt considerate ca multidisciplinare, în alte þãri constituie de regulã apanajul
cabinetelor ºi societãþilor de expertizã contabilã, ºi aºa ar trebui sã fie ºi la noi. Tot astfel, certificarea
bilanþurilor agenþilor economici de cãtre experþii contabili sau contabilii autorizaþi constituie o
sarcinã cu puternic accent social, ºtiut fiind cã de calitatea ºi fiabilitatea informaþiilor din bilanþuri
se asigurã veniturile bugetare ale statului ºi sursa de bazã pentru realizarea mãsurilor de protecþie
sociala. De asemenea, experþii contabili ºi contabilii autorizaþi trebuie sã joace un rol important, în
aceastã etapã, în sprijinirea agenþilor economici, pentru ca ei sã-ºi îmbunãtãþeascã activitatea,
înlocuind treptat dar hotãrât ineficienþa cenzorilor care, în prezent, nu au nici motivaþia ºi nici
timpul necesar pentru a intra în detaliile contabilitãþii acestor agenþi.

În al patrulea rândÎn al patrulea rândÎn al patrulea rândÎn al patrulea rândÎn al patrulea rând, reforma profesiei de expert contabil ºi contabil autorizat, în condiþiile noi
ale tranziþiei, trebuie sã fie caracterizatã de douã trãsãturi fundamentale care, în fapt, constituie
esenþa reformei în aceastã profesie: libertatea ºi independenþa, ceea ce presupune cã:

- activitatea de expert contabil ºi contabil autorizat trebuie sã se realizeze numai prin persoane
autorizate, în mod liber, pe principii comerciale, în condiþiile respectãrii legii, a Codului de
conduitã eticã ºi profesionalã ºi alte norme deontologice;

- activitatea de expertizã contabilã ºi contabil autorizat a fost organizatã independent de
Executiv ºi treptat trebuie sã se realizeze prin persoane care au ca unicã activitate exercitarea
acestei profesii.

De altfel, aceste trãsãturi rezultã cu pregnanþã din însãºi calitatea stabilitã prin lege, pentru
organismul nostru, adicã organism de utilitate publicã ºi autonomã: utilitatea publicã a Corpului
nostru rezultã din aceea cã el este în folosinþã, în deservirea tuturor celor interesaþi; autonomia
Corpului nostru, ca de altfel autonomia oricãrei persoane, este datã tocmai de posibilitatea acestuia
de a decide în raport cu o ierarhie sau cu o autoritate.

O apelare mai atentã asupra acestor aspecte ar fi condus la înþelegerea problemelor ºi deci la
economisirea unor energii ºi creºterea eficienþei acþiunilor ºi mãsurilor stabilite de Corp.

În contextul celor de mai sus, sã vedem care sunt problemele actuale care pun în pericol
autonomia ºi independenþa, adevãraþi factori de risc în activitatea noastrã profesionalã:

- în ce priveºte organizarea activitãþii: cum poate un consiliu de filialã, consiliu superior ºi
deci Corpul în ansamblul sãu sã decidã în raport cu o autoritate publicã dacã autoritatea
respectivã face parte chiar din organe de conducere ale Corpului?;

- în ce priveºte exercitarea activitãþii: cum poate un expert contabil sã decidã, într-un contract
civil, în raport cu o instituþie, dacã el este chiar angajatul acestei instituþii?; poate o persoanã
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integrã, cu responsabilitate, sã judece lucrurile dimineaþa ca angajat, într-un fel, ºi dupã
masa, ca auditor altfel?;

- fãrã îndoialã cã problema incompatibilitãþilor, a conflictelor de interese este, se poate spune,
o problemã care depãºeºte sfera profesiei contabile; în profesia contabilã însã aceastã problemã
trebuie pusã cu mare rãspundere, deoarece profesionistul contabil, prin lucrãrile pe care le
face, satisface un interes public; gradul de fidelitate a informaþiei contabile care intrã în
calculatoarele Ministerului Finanþelor determinã în bunã parte mãsuri din cadrul politicii
fiscale ºi deci influenþeazã buzunarele contribuabililor - aºa se explicã de fapt rolul nou,
social, al profesionistului contabil într-o economie de piaþã;

- tendinþe de monopolizare a activitãþii; ca organism nonguvernamental Corpul este, prin
poziþia sa în societate, un organism democratic. Pentru aceasta este necesar ca principiile
democratice sã se aplice în primul rând în cadrul Corpului ºi în întreaga activitate desfãºuratã
de acesta. Urmãrirea permanentã a evoluþiei structurii membrilor Corpului pe profesii, pe
nivel de pregãtire, pe instituþii ºi unitãþi din care fac parte membrii Corpului va permite
luarea de mãsuri pentru evitarea monopolizãrii Corpului de cãtre anumite instituþii sau
profesii;

- nerespectarea Codului de conduitã eticã în ceea ce priveºte publicitatea: piaþa produselor ºi
prestaþiilor profesiei contabile este în formare cu tendinþe ºi posibilitãþi de creºtere; Corpul
trebuie însã sã ia mãsuri pentru asigurarea unei competiþii ºi a unei concurenþe loiale între
toþi membrii Corpului, cu respectarea riguroasã a prevederilor Codului de conduitã eticã ºi
profesionalã, descurajând orice tendinþã agresivã sau abuzivã a unor membri pe piaþã, cu
acþiuni sau prin mijloace ce lezeazã interesele celorlalþi membri.

Alþi factori de risc care pun în pericol activitatea Corpului sunt legaþi de: nivelul de culturã
neadecvat economiei de piaþã, educaþia managerilor din întreprinderi, sursele de finanþare ale Corpului,
inerþia ºi chiar eforturile pentru perpetuarea situaþiei existente etc.

Sprijinirea operatorilor economiei,
cu deosebire întreprinderile mici ºi mijlocii,
în respectarea legii - obiectiv fundamental al activitãþii
de expertizã contabilã ºi de contabil autorizat

Datoritã multor factori, dar ºi vidului existent între Administraþia fiscalã ºi agenþii economici
- douã pãrþi cu interese nu întotdeauna convergente, bugetul, dar de multe ori ºi întreprinderile, cu
deosebire cele mici ºi mijlocii, au deseori de suferit.

Astfel, calitatea nu întotdeauna corespunzãtoare a reglementãrilor financiar-contabile (numãrul
mare de reglementãri care apar uneori contradictorii, lipsa de claritate ºi de aici numeroase precizãri
ºi precizãri la precizãri, soluþii de caz etc.) pot conduce în final la interpretãri discreþionare sau abuz
de control - factor de risc esenþial în faþa iniþiativei, a investitorilor în general.

Tot astfel, tendinþele pânã la un moment fireºti de apãrare în faþa unei presiuni fiscale deloc
neglijabile, prin mãsuri de protejare a capitalului, conduc deseori la evaziune ºi chiar fraude fiscale
din partea unor agenþi economici.

Iatã de ce expertul contabil ºi contabilul autorizat trebuiesc plasaþi la echidistanþa între
Administraþie ºi agenþii economici clienþi ai acestora: expertul contabil sau contabilul autorizat
trebuie sã garanteze Administraþia cã clienþii sãi respectã legea, dar sã garanteze ºi clienþii cã nu vor
face în mod nelegal obiectul unor sancþiuni pentru abateri pe care nu le-au sãvârºit.



190

Pentru realizarea acestui obiectiv fundamental al activitãþii de expertizã contabilã ºi de contabil
autorizat sunt însã în continuare mãsuri în douã direcþii:

- aplicarea cu stricteþe a prevederilor Regulamentului de Organizare ºi Funcþionare ºi a
Codului deontologic, cu privire la drepturile, obligaþiile ºi rãspunderile celor ce exercitã
activitatea de expert contabil ºi de contabil autorizat;

- sprijin din partea Administraþiei, pentru rezolvarea crizei de comunicare între furnizorul ºi
consumatorul de servicii ale profesiei contabile, pe linia educãrii corespunzãtoare a agenþilor
economici, în sensul cã la elaborarea normelor financiar-contabile ºi fiscale sã se prevadã
obligativitatea recurgerii la produsele ºi serviciile experþilor contabili ºi a contabililor
autorizaþi.

Un astfel de sprijin a fost primit prin H.G. nr. 3/1995 ºi H.G. nr. 980/1995; din pãcate
emiterea acestor reglementãri la sfârºitul exerciþiilor, alãturi de unele încãlcãri flagrante ale deontologiei
din partea unor membri ai Corpului au contribuit la eficienþa scãzutã a activitãþii de audit; totodatã
pragul foarte redus al cifrei de afaceri (500 milioane lei ºi respectiv 1 miliard lei) a condus la faptul
cã marea majoritate a operatorilor economici scapã acestui control independent.

Întreprinderile mici ºi mijlocii trebuiesc degrevate de atribuþii birocratice, dar ºi costisitoare ºi
cu deosebite riscuri pentru acestea; ele trebuiesc sã se concentreze pe activitatea de producere ºi
comercializare a produselor lor ºi nu pe declaraþii, deconturi, situaþii ºi raportãri contabile, care
constituie produse, prestaþii ale altei activitãþi, ºi anume ale profesiei contabile.

Pe lângã þinerea contabilitãþii ºi întocmirea bilanþurilor contabile, considerãm cã printre
prestaþiile în care ar trebui implicatã imediat profesia contabilã se aflã întocmirea ºi depunerea
declaraþiilor, deconturilor ºi altor situaþii financiare, fiscale sau contabile, auditarea bilanþurilor,
elaborarea situaþiilor bancare ºi realizarea controlului contractual.

Colaborarea ºi conlucrarea cu organizaþiile profesionale
ºi instituþiile guvernamentale - cale esenþialã a realizãrii
cu succes a sarcinilor Corpului

Într-un stat de drept, Administraþia se sprijinã pe organismele profesionale, gãsind în acestea
un mijloc de verificare a modului de percepere de cãtre agenþii economici a propriilor decizii, a
propriilor mãsuri, de ordin contabil, financiar ºi fiscal bineînþeles.

Având în vedere dificultãþile inerente legate de procesul complex al tranziþiei, profesia liberã de
expert contabil ºi contabil autorizat trebuie la rândul ei sã fie sprijinitã de Administraþie ºi mai ales
de Ministerul Finanþelor, la acest început de drum, pornind de la organizarea structurilor Corpului
ºi pânã la crearea unui mediu legislativ ambiant, care sã incite agenþii economici sã recurgã la
produsele ºi serviciile oferite potrivit legii, de cãtre experþii contabili.

În anul 1995 Corpul a acþionat pentru colaborarea ºi conlucrarea cu organismele guvernamentale
ºi neguvernamentale care-ºi desfãºoarã activitatea în zone ºi perimetre adiacente: ANP, CNVM,
ANEVAR, CET, ministere ºi departamente.
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Acþiuni ºi rezultate pe linia realizãrii atribuþiilor Corpului

Organizarea examenelor pentru dobândirea calitãþii de expert contabil ºi contabil
autorizat - atribut esenþial al Corpului în perioada analizatã

În anul 1995 a fost organizatã o singurã sesiune de examene, care s-a desfãºurat potrivit
Regulamentului aprobat prin H.G. nr. 316/1995.

În vederea susþinerii examenelor pentru dobândirea calitãþii de contabil autorizat au fost
organizate cursuri de pregãtire pe baza unor tematici întocmite la nivelul criteriilor ºi standardelor
privind exigenþele ºi competenþele acestei profesii. La aceste cursuri de pregãtire au participat peste
5.000 de cursanþi.

În realizarea acestui obiectiv au fost întâmpinate o serie de greutãþi pe linia asigurãrii cu spaþii
corespunzãtoare pentru cursanþi, selectarea ºi utilizarea echipelor de lectori-formatori etc.

La examene au participat un numãr de 10.223 candidaþi din toate judeþele ºi municipiul
Bucureºti (cu excepþia judeþului Giurgiu), fiind declaraþi admiºi ºi primind calitatea de contabil
autorizat un numãr de 9.205 (90%), din care 3.646 (39,6%) cu studii superioare ºi 5.559 (60,4%)
cu studii medii.

Prin înscrierea în Tabloul Corpului a noii generaþii de contabili autorizaþi se contribuie la
formarea unei noi profesii atât de necesarã ºi utilã economiei româneºti, aflatã, ca ºi profesia, în
plin proces de adaptare ºi evoluþie la specificul economiei de piaþã.

Pentru a se asigura un nivel de pregãtire adecvat nivelului exigenþelor profesionale actuale ºi a
concordanþei cu cerinþele noului sistem contabil, fiscal, de drept comercial ºi audit financiar, au fost
organizate de Consiliul Superior ºi consiliile filialelor cursuri de pregãtire pentru disciplinele de
examen stabilite prin Hotãrârea Guvernului nr. 316/1995, la care au participat peste 3.000 de
cursanþi.

Pentru dobândirea calitãþii de expert contabil, în anul 1995, s-a organizat sesiunea de examene
la un numãr de 28 centre, la care au fost arondate filialele care nu au avut minim 50 candidaþi
înscriºi.

Au fost înscriºi un numãr de 4.357 candidaþi, din care au fost admiºi 3.061 (70,2%).
La unele centre procentul celor respinºi la examenul pentru dobândirea calitãþii de expert

contabil s-a situat între 30-67%, cum sunt: Arad 30%, Constanþa 44%, Timiº 46%, Alba 65%,
Mureº 67% etc.

Nivelul cel mai ridicat al candidaþilor respinºi s-a înregistrat la centrul Bucureºti, care a fost de
86,5%, respectiv din 568 candidaþi prezenþi la examen au fost admiºi 77 (13,5%).

Din cei 1.119 candidaþi respinºi la examen au fost depuse 531 contestaþii (47,5%), din care
523 la proba scrisã ºi 8 la proba oralã.

Cele 523 contestaþii la proba scrisã au înregistrat urmãtoarea structurã:
- 420 contestaþii (80,3%) au fost la proba A - Audit;
- 294 (56,2%) la proba B - Contabilitate;
- 265 (50,6%) la proba B - Fiscalitate;
- 290(55,4%) la proba C - Ansamblul materiilor.
Numãrul mare al contestaþiilor la proba Audit a fost determinat în mare mãsurã de noutatea

disciplinarã, ca ºi o slabã preocupare, în unele cazuri, acordatã acestei discipline de cãtre centrele de
formare ºi formatori, ca ºi de conducerile de filiale.

Din examinarea celor 523 contestaþii de cãtre comisia numitã de Biroul Permanent au fost
admiºi la proba scrisã 280 (53,5%), din care au promovat proba oralã 213 (76%) din cei admiºi la
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oral ºi 40% din numãrul total al contestaþiilor înregistrate; se cuvine o remarcã, în sensul cã peste
130 contestaþii au avut medii între 5 ºi 6 la cele trei probe cuprinse.

La filiala Bucureºti din 241 contestaþii au fost admiºi la proba oralã 97 (40%), din care au
promovat la oral 90.

În legãturã cu rezultatele analizei contestaþiilor de la filiala Bucureºti au existat pãreri conform
cãrora comisia centralã nu ar fi acordat exigenþa cuvenitã. Din analizele efectuate situaþia de la
Bucureºti trebuie pusã mai degrabã pe modul cum a înþeles filiala sã sprijine candidaþii în formarea
la disciplina de audit financiar. În mod frecvent aceastã filialã refuzã publicaþiile ºi materialele
necesare experþilor sau candidaþilor pentru instruire. De exemplu, ghidul de audit, singurul material
documentar al candidaþilor, a fost respins sistematic, filiala Bucureºti solicitând numai 60 bucãþi în
timp ce cea mai micã filialã din teritoriu a solicitat cantitãþi mult mai mari.

Consiliul Superior a iniþiat mãsuri pentru creºterea exigenþei la examenele pentru dobândirea
categoriilor profesionale ºi pentru ridicarea standardelor de calitate a lucrãrilor astfel încât profesia
de expert contabil ºi contabil autorizat sã nu se bagatelizeze.

Organizarea evidenþei experþilor contabili, a contabililor autorizaþi ºi a
societãþilor comerciale de profil prin înscrierea acestora în Tabloul Corpului

Una din atribuþiile cele mai importante ale Corpului, aceea de a organiza evidenþa membrilor
sãi, nu este finalizatã nici în prezent, cauzele fiind multiple; cert este cã neîndeplinirea acestei
atribuþii are consecinþe dintre cele mai grave asupra modului de organizare ºi exercitare a profesiei.
Necunoaºterea numãrului, structurii multicriteriale ºi a activitãþilor desfãºurate de membrii sãi
pune Corpul în imposibilitatea de a-ºi exercita celelalte atribuþii ale sale, stabilite prin lege.

Deficienþele pe aceastã linie au creat mari deservicii Corpului deoarece prin lipsa instrumentelor
de legãturã între profesioniºtii contabili ºi consumatorii serviciilor ºi produselor acestora s-a favorizat
haosul, încãlcarea normelor cu privire la publicitate, concurenþa neloialã ºi abuzul de funcþie pe
aceastã piaþã ºi aºa timidã ºi destul de firavã în formare. Fãrã îndoialã cã întârzierile în realizarea
Tabloului se datoreazã faptului cã s-a întârziat nepermis de mult elaborarea Regulamentului de
Organizare ºi Funcþionare (ROF), dar ºi faptului cã filialele nu au trimis lucrãrile la timp ºi corect
întocmite. La acest capitol, filiala Bucureºti a excelat; pe lângã întârziere nici astãzi lucrãrile trimise
nu sunt corecte: astfel, la partea a V-a numãrul societãþilor comerciale conform Tabloului publicat
în Monitorul Oficial este de 136, dar cine lucreazã în ele dacã la partea care cuprinde membrii
Corpului angajaþi la societãþile comerciale de profil sunt pe Bucureºti de numai 6, ºi aceia urmare
corecþiei fãcute la nivel central?

Organizarea ºi reglementarea raporturilor între furnizorii ºi consumatorii produselor ºi serviciilor
de expertizã contabilã ºi contabilii autorizaþi fiind un atribut exclusiv Corpului, Consiliul Superior
trebuie sã ia în cel mai scurt timp mãsuri energice în acest sens.
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Asigurarea bunei desfãºurãri a activitãþii
experþilor contabili ºi contabililor autorizaþi

Perioada relativ redusã, scursã de la aprobarea Regulamentului de Organizare ºi Funcþionare
ºi a Codului de conduitã eticã ºi profesionalã nu a permis Corpului sã ia mãsuri pentru organizarea
ºi exercitarea atribuþiilor sale legate de asigurarea bunei desfãºurãri a activitãþii experþilor contabili
ºi contabililor autorizaþi.

Astfel de mãsuri, care urmeazã sã stea în atenþia Consiliului Superior, trebuie sã vizeze
reglementarea:

creãrii unui climat de competiþie ºi concurenþã sãnãtos;
încurajãrii activitãþilor desfãºurate prin societãþi de profil;
creºterii responsabilitãþii ºi credibilitãþii profesionale prin extinderea asigurãrii riscului în
profesie;
standardizãrii acþiunilor de publicitate ºi promovare desfãºuratã de societãþile de profil sau
de profesioniºtii independenþi;
monitorizãrii activitãþilor desfãºurate de membrii Corpului;
emiterii de standarde pentru diferite categorii de lucrãri executate de membrii Corpului;
colaborãrii cu beneficiarii lucrãrilor cu caracter judiciar;
delimitãrii calitãþii de auditor conform uzanþelor ºi standardelor internaþionale;
sprijinirii membrilor Corpului în realizarea activitãþilor lor, prin asigurarea unor servicii
pentru aceºtia cum ar fi: material documentar, materiale ºi produse informatice, cursuri de
perfecþionare în diferite aspecte sau laturi ale profesiei etc.

Consiliul Superior a iniþiat mãsuri pentru reglementarea aspectelor ºi domeniilor de mai sus ºi
pentru urmãrirea aplicãrii de cãtre toþi membrii Corpului a mãsurilor luate.

Elaborarea ºi publicarea normelor privind activitatea profesionalã
ºi conduita eticã a experþilor contabili ºi contabililor autorizaþi,
a ghidurilor profesionale în domeniul financiar contabil

Este poate cel mai important atribut al Corpului, dar exercitat în foarte micã mãsurã, ca sã nu
spunem chiar deloc.

ªi ca o premierãpremierãpremierãpremierãpremierã în activitãþile profesioniºtilor contabili români, Conferinþa Naþionalã din
luna octombrie 1995 a aprobat "Normele de audit financiar ºi certificarea bilanþului contabil".
Preºedintele CECCAR, în cuvântul sau de prezentare a acestor norme, preciza:

"Mai mult decât oricând, astãzi profesia noastrã priveºte cãtre viitor. Contabilul a încetat sã fie
numai persoana care examineazã, la fiecare sfârºit de an, drumul parcurs de întreprindere ºi rezultatele
ei economico-financiare, ci el însoþeºte pe manager, asemenea unui «copilot» pe întreaga duratã a
exerciþiului; în afarã de aceasta, în raportul financiar anual asupra gestiunii el schiþeazã ºi drumul
de urmat în anul urmãtor prin buget, prin previziunile referitoare la cifra de afaceri, solvabilitate,
eficienþã, dividende etc.

Funcþia contabilã îºi concentreazã acum atenþia nu numai asupra reflectãrii miºcãrilor
patrimoniale în conturi, balanþe, bilanþ ºi în stabilirea rezultatelor; aceastã funcþie se prezintã azi ºi
ca principal furnizor de informaþii privind crearea produselor, serviciilor, a aportului suplimentar
sau minusului de valoare, a situaþiei patrimoniului, a rezultatelor profit/pierdere.
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Sistemul contabil al întreprinderii se cere a fi conceput în prezent în aºa fel încât sã poatã
furniza decidenþilor, în mod operativ, informaþii pertinente care sã le permitã cunoaºterea dinamicii
proceselor economico-financiare, evoluþia întreprinderii pe termen mijlociu ºi scurt privind:

- cantitatea ºi calitatea producþiei ºi reacþia clientului faþã de produsul oferit;
- dinamica investiþiilor ºi a costurilor;
- productivitatea;
- formarea ºi motivaþia personalului;
- standardizarea proceselor ºi elementelor componente ale acestora;
Un instrument deosebit de util în exercitarea funcþiei contabile îl reprezintã auditul financiar

- aceastã metodã privilegiatã de cernere a realitãþilor întreprinderilor.
Având ca obiectiv asigurarea calitãþii ºi coerenþei sistemului contabil, auditarea conturilor este

menitã sã asigure certitudinea reflectãrii în bilanþ ºi în contul de profit ºi pierdere, în mod corect,
sincer ºi complet a patrimoniului, situaþiei financiare ºi a rezultatului exerciþiului.

Expertul contabil, contabilul autorizat sau cenzorul, auditorul promoveazã, în acelaºi timp,
reguli de eticã ºi conduitã profesionalã ºi, totodatã, stabileºte elemente de prognozã în scopul
îmbunãtãþirii performanþelor ºi competitivitãþii întreprinderii.

Semn al timpurilor, funcþie recent circumscrisã în contabilitatea societãþilor comerciale ºi
regiilor autonome, auditul nu înceteazã sã pãtrundã în domenii din ce în ce mai largi - finanþe,
calitate, sector public, asociativ etc.

Peste tot însã se manifestã independent, autonom. Privat de aceste însuºiri, auditul s-ar deforma,
nu ar mai exista. În detrimentul atât al eticii, cât ºi al competitivitãþii.

Pentru înþelegerea ºi aplicarea corectã a acestor concepte au fost elaborate "Normele de audit
financiar ºi certificarea bilanþului contabil" (nr. 1/1995).

Aceste norme, apreciate de reprezentanþii unor puternice firme internaþionale de specialitatea
ca fiind aliniate la standarde internaþionale, au fost aprobate prin Hotãrârea nr. 3 a Conferinþei
Naþionale a CECCAR, care s-a desfãºurat la Bucureºti în ziua de 23 octombrie 1995.

De remarcat este faptul cã prin elaborarea Normelor de audit financiar ºi certificarea bilanþului
contabil s-a urmãrit acoperirea unui gol normativ deontologic în acest domeniu, precum ºi asigurarea
unor reguli precise de lucru, aliniate la normele europene ºi internaþionale privind auditul legal ºi
contractual în vederea certificãrii bilanþului contabil la agenþii economici.

Aplicarea corectã a acestor norme este o datorie a tuturor experþilor contabili sau contabililor
autorizaþi cu studii superioare, desprinsa din regulile deontologiei profesiei noastre. Evident, practica
poate sã ne semnaleze necesitatea perfectãrii acestor norme ºi împreunã o vom face."

Marin Toma,
Preºedintele CECCAR
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Elaborarea în colaborare cu instituþiile guvernamentale
ºi neguvernamentale a standardelor în evaluare

Consiliul Superior a acordat o importanþã deosebitã iniþierii de mãsuri pentru îndeplinirea
acestei atribuþii a Corpului, dar s-a realizat destul de puþin, explicaþiile fiind mai multe.

În primul rând este vorba de o întârziere; din pãcate experþii contabili preocupaþi de evaluãrile
contabile nu au dat aproape de loc importanþã evaluãrilor economice, astfel cã aceastã activitate cu
rol deosebit pentru privatizare, pentru reforma economicã, este desfãºuratã în proporþie de peste
90% din cadre tehnice.

În al doilea rând este vorba de o anumitã rezistenþã a structurilor ºi operaþiilor care acþioneazã
pe piaþa evaluãrilor economice: existã o asociaþie a evaluatorilor (ANEVAR), care a înfiinþat un
institut de cercetare în evaluare; existã peste 300 de societãþi ºi alte entitãþi cu sarcini de evaluare.

Ca realizare se poate spune cã sub egida Corpului nostru s-a realizat prima lucrare în care þara
care trateazã aspectele teoretice ºi practice ale evaluãrii economice, iar lectorii Corpului au participat
la instruirea prin cursuri organizate de ANP, ANEVAR sau Corp a peste 6.000 de specialiºti (din
pãcate peste 90% din aceºtia au fost de altã specialitate decât economicã).

Consiliul Superior a urmãrit organizarea ºi desfãºurarea acestei activitãþi implicându-se mai
mult împreunã cu celelalte organisme ºi instituþii guvernamentele ºi neguvernamentele pentru crearea
unei ordini în acest domeniu, pentru elaborarea standardelor de evaluare.

Sprijinirea formãrii ºi perfecþionãrii profesionale
a experþilor contabili ºi contabililor autorizaþi

În conformitate cu Hotãrârea Conferinþei Naþionale a Corpului Experþilor Contabili ºi
Contabililor Autorizaþi din 23 noiembrie 1994, Consiliul Superior a aprobat Normele
nr. 14/24.01.1995 privind formarea continuã a membrilor sãi.

În baza acestor norme, fiecãrui membru al CECCAR i s-a cerut sã se instruiascã în cadrul
formelor de pregãtire organizate de Consiliul Superior, de cãtre filialã sau individual, urmãrindu-se
respectarea standardelor ºi normelor profesionale emise de CECCAR

Aceastã formã de pregãtire teoreticã organizatã s-a dovedit a avea o pondere mai scãzutã în
ansamblul preocupãrilor fiecãrui membru de a-ºi perfecþiona ºi actualiza cunoºtinþele profesionale
în favoarea menþinerii la un nivel ridicat al preocupãrilor de informare ºi documentare individualã
pe baza studiului lucrãrilor de specialitate, revistelor ºi a celorlalte mijloace de mediatizare profesionalã.

Un loc important l-a avut literatura de specialitate editatã de CECCAR, noua revistã de
contabilitate, normele ºi ghidul profesional.

Apreciem cã nu este suficient ce s-a realizat în acest domeniu, dar este un început pe care trebuie
sã-l cultivãm ºi dezvoltãm în etapele urmãtoare pentru a dobândi un caracter organizat, sistematic.

Dificultãþile în acest domeniu au fost ºi se menþin în continuare generate de lipsa unui local
adecvat organizãrii de întâlniri ºi instruiri profesionale, precum ºi a faptului cã nu s-a putut constitui
încã un grup permanent de lectori ºi formatori ai CECCAR cu care sã poatã fi acoperite necesitãþile
de perfecþionare continuã stabilite prin normele menþionate mai sus. ªi aceasta nu numai la nivel
central, dar ºi la nivelul filialelor, care s-au axat îndeosebi pe formarea profesionalã a candidaþilor la
examenele pentru dobândirea calitãþii.

Este un pas fãcut de CECCAR, dar insuficient faþã de cerinþele profesiunii ºi exigenþele
economiei concurenþiale.
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Þinând cont de aceste neajunsuri, sunt supuse atenþiei Conferinþei Naþionale noi mãsuri
privind perfecþionarea profesionalã continuã a membrilor, precum ºi de îmbunãtãþire a modului de
pregãtire în vederea participãrii la examenul de contabil autorizat ºi expert contabil.

Se are în vedere o creºtere a asistenþei de care trebuie sã se bucure fiecare cursant, îmbunãtãþirea
calitãþii prestaþiilor, îmbinarea aspectelor teoretice cu practica profesiunii ºi prin punerea la dispoziþia
viitorilor cursanþi a suportului de curs, tematicii, bibliografii, teme de seminar ºi lucrãri practice,
inclusiv folosirea mijloacelor audio-vizuale, având drept scop o mai bunã înþelegere a cunoºtinþelor
teoretice.

Un loc important în cadrul preocupãrilor de formare ºi perfecþionare l-a avut organizarea de
pregãtiri a formatorilor ºi instruirea cenzorilor ºi experþilor contabili care în cadrul acþiunii de
închidere a gestiunii anului 1995 au avut ca obiect certificarea ºi auditarea bilanþului contabil. În
aceastã acþiune de instruire ºi formare, în conformitate cu prevederile H.G. nr. 980/1995, au fost
cuprinºi atât membri ai Corpului, cât ºi cenzori ai agenþiilor economice care nu au aceastã calitate.

Aceastã acþiune la care au participat peste 5.400 persoane a reprezentat începutul constituirii
la filiale a evidenþei cenzorilor de la agenþii economici numiþi în baza Legii nr. 31/1990, liste care
vor sta la baza organizãrii activitãþilor viitoare.

Un domeniu de mare importanþã economicã îl reprezintã activitatea de evaluare a patrimoniului,
care a demarat cu o seamã de instruiri în judeþele Arad, Tulcea, Sãlaj, Mureº, Prahova, Timiº,
precum ºi sub egida CECCAR, în douã serii în lunile ianuarie-martie 1996.

Totodatã a fost începutã monitorizarea activitãþii de instruire în domeniul evaluãrii din partea
CECCAR - Corp Central. În acest sens a fost încheiatã o convenþie de delimitare a activitãþii
CECCAR în domeniul formãrii în evaluãri de activitatea ANP, s-au elaborat norme de desfãºurare
a cursurilor de iniþiere în evaluarea economicã ºi financiarã a întreprinderii, acordarea de asistenþã
pentru întocmirea lucrãrilor de evaluare ºi acordarea certificatelor care sã ateste instruirea în acest
domeniu a membrilor Corpului.

În acelaºi timp a fost proiectatã baza de date a evaluatorilor, structuratã pe judeþe, s-a alcãtuit
evidenþa lucrãrilor de evaluare ºi crearea unei arhive a acestor lucrãri.

În vederea dezvoltãrii de perspectivã a activitãþii noastre în acest domeniu Consiliul Superior
urmeazã sã ia mãsuri în urmãtoarele direcþii:

- reglementarea poziþiei evaluatorilor atestaþi de CECCAR faþã de ANEVAR;
- elaborarea tabloului evaluatorilor ºi publicarea acestuia;
- elaborarea unei tematici pentru cursul de perfecþionare în evaluare în vederea acordãrii

calitãþii de expert evaluator;
- organizarea unui sistem de colectare ºi distribuire a lucrãrilor de evaluare prin filiale;
- verificarea cunoºtinþelor în domeniul evaluãrilor a candidaþilor la examenul pentru

dobândirea calitãþii de expert contabil.
Pentru asigurarea unei calitãþi sporite a membrilor sãi, Corpul va trebui sã acorde atenþie - aºa

cum se procedeazã în alte þãri - activitãþii teoretice ºi practice din domeniul profesiei, desfãºuratã de
viitorii candidaþi la calitatea de expert contabil ºi contabil autorizat, colaborând în acest sens cu
unitãþile din învãþãmântul superior de profil, cu Ministerul Educaþiei ºi Învãþãmântului ºi cu
patronatul.
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Interviu acordat de domnul Toma Marin, Preºedintele CECCAR,
 publicaþiei Adevãrul economic, mai 1995
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Alinierea la standardele internaþionale -
condiþie a intrãrii Corpului în marea familie
a profesioniºtilor contabili europeni ºi mondiali

În întreaga sa activitate desfãºuratã în perioada analizatã, Corpul prin Departamentul Relaþii
Internaþionale a urmãrit în permanenþã respectarea ºi dezvoltarea politicii ºi doctrinei Corpului,
având în vedere douã deziderate fundamentale: acela de a face cunoscutã activitatea profesiei contabile
române în lume ºi acela de a aduce recunoaºterea internaþionalã organizaþiei.

Plecând de la aceste douã aspecte doctrinare Corpul a desfãºurat o activitate permanentã,
asiduã ºi neîntreruptã, cuprinsã într-un numãr de acþiuni canalizate ºi structurate în douã direcþii
care sã ne asigure rezultatele scontate:

- în planul relaþiilor bilaterale cu organizaþiile ºi institutele profesionale similare din alte
þãri, în vederea stabilirii de relaþii de cooperare directe lucrative, care sã avantajeze profesiunea
românã printr-un schimb fructuos de experienþã sau prin acordarea de asistenþã profesiei
noastre;

- în planul relaþiilor multilaterale, urmãrindu-se afilierea CECCAR la organizaþiile europeanã
ºi mondialã de vocaþie contabilã ºi de audit.

În planul relaþiilor bilaterale reprezentanþii profesiunii contabile au stabilit primele contacte cu
organizaþii similare din þãri ca Marea Britanie, Italia, Franþa, Ungaria, Cehia, Slovacia, Suedia etc.

Primele rezultate nu au întârziat sã aparã, în cursul anului 1995 având loc în România trei
sesiuni de pregãtire organizate împreunã cu experþii francezi ºi italieni, în domenii de interes major
pentru profesiunea noastrã, ca ºi în domeniul creãrii unor formatori români.

Prin legãturile strânse cu profesiunile italiene, cursurile de pregãtire organizate de experþii
italieni se înscriu în gândirea permanentizãrii lor, asiguratã ºi de cadrul juridic al semnãrii acordului
de cooperare bilateralã, astfel încât în ultima sãptãmânã a lunii martie a avut loc în România o nouã
sesiune de pregãtire, organizatã în comun.

Strângând permanent legãturile cu organizaþiile profesionale mari din Europa, în perioada
raportatã, reprezentanþii Corpului nostru au fost prezenþi la cel de-al 50-lea Congres al experþilor
contabili francezi ºi la cel de-al 28-lea Congres al profesiunii italiene, ca ºi la sesiunea anualã a
comisarilor de conturi francezi ori la simpozionul internaþional organizat la Trieste/Italia.

Al 50-lea Congres al Ordinului Experþilor Contabili Francezi

Rãspunzând invitaþiei Ordinului Experþilor Contabili Francezi, o delegaþie a Corpului Experþilor
Contabili ºi Contabililor Autorizaþi din România a luat parte la cel de-al 50-lea Congres al acestei
organizaþii.

Desfãºurat la Paris, în zilele 28-29 septembrie 1995, Congresul a avut ca devizã "au service de
l‘entreprise". În fapt, întreaga atenþie a organizatorilor, în frunte cu René Ricol René Ricol René Ricol René Ricol René Ricol - preºedintele
Ordinului Experþilor Contabili Francezi, Didier Kling Didier Kling Didier Kling Didier Kling Didier Kling - preºedintele Companiei Naþionale a
Comisarilor de Conturi ºi chiar a ministrului francez al finanþelor, s-a concentrat asupra posibilitãþilor
de armonizare a sistemului contabil francez cu normele internaþionale.

Din expunerile prezentate în cadrul reuniunii s-au desprins douã direcþii principale privind
armonizarea sistemului contabil francez, ºi anume:



200

- stabilirea unui nou termen-limitã de armonizare pânã în anul 1999, deoarece termenul
fixat iniþial (iunie 1995) a fost apreciat ca nerealist;

- îngrijorarea profesioniºtilor francezi de a se vedea ocoliþi de unii investitori strãini - cu
deosebire de cei americani - ºi dificultatea lansãrii pe noi pieþe sau consolidarea ºi lãrgirea
celor existente, care sã le asigure încã o poziþie dominantã în arena mondialã, la fel ca cea
economicã, reclamatã de ei înºiºi - ca fiind a IV-a din lume.

Delegaþia românã a luat parte la sesiunile, simpozioanele de comunicãri ºi atelierele de lucru,
în cadrul cãrora s-au audiat interesante idei ºi opinii legate de temele înscrise pe ordinea de zi.
Prezentã la acest important eveniment din viaþa profesioniºtilor francezi, a prilejuit membrilor
CECCAR numeroase contacte bilaterale cu gazdele, precum ºi cu preºedintele Camerei Slovace de
Audit, preºedintele Ordinului Contabililor Autorizaþi din Quebec - Canada, preºedintele Ordinului
Contabililor Licenþiaþi din Quebec, preºedintele ISCAL - Portugalia, preºedintele pentru Europa
al CIMA (The Chartered Institute of Management Accountants) din Marea Britanie, directorul
general Inter-Treuhand - Austria, preºedintele de la Groupe-France-Audit H.L.B. International
(al 13-lea grup mondial).

Tot în planul relaþiilor multilaterale, delegaþia CECCAR a purtat convorbiri cu preºedintele
Federaþiei Internaþionale a Contabililor - IFAC - ºi cu directorul general al acestei instituþii. Discuþiile
cu aceste douã prestigioase personalitãþi s-au axat pe dorinþa ºi posibilitatea ca CECCAR sã primeascã
statutul de organizaþie membrã a IFAC.

Pentru a se adânci informaþiile solicitate de cei doi reprezentanþi ai IFAC, asupra prezenþei
CECCAR în viaþa economicã a României, s-a lansat invitaþia directorului general al acestei federaþii
sã viziteze organizaþia noastrã profesionalã, invitaþie acceptatã cu mult interes.

Convorbiri fructuoase s-au purtat, separat, cu reprezentanþii Federaþiei Europene a Experþilor
Contabili (FEE), Comitetului Internaþional al Standardizãrii Contabilitãþii (IASC), Federaþiei
Internaþionale a Experþilor Contabili Francofoni (FIDEC).

Discuþiile purtate ºi contactele stabilite vor prilejui o cunoaºtere mai apropiatã a CECCAR pe
plan internaþional, în organismele în care dorim sã intrãm ca membru cu drepturi depline.

În acelaºi scop, reprezentanþii Corpului au înmânat tuturor interlocutorilor de interes major o
broºurã despre CECCAR al cãrei conþinut a fost redat în limbile francezã ºi englezã.

La rândul sãu, delegaþia Corpului nostru a primit o bogatã documentaþie profesionalã.

Al 28-lea Congres Naþional
al Contabililor ºi Experþilor Comercialiºti din Italia

Continuând bunele relaþii cu CECCAR, preºedintele profesiei italiene, William SantorelliWilliam SantorelliWilliam SantorelliWilliam SantorelliWilliam Santorelli,     a
adresat o invitaþie organizaþiei noastre de a participa la cel de-al 28-lea Congres Naþional al
Contabililor ºi Experþilor Comercialiºti din Italia.

Se cere menþionat efortul colegilor italieni care au contribuit efectiv la demersul de a face
cunoscutã evoluþia profesiei contabile româneºti, pe lângã organizaþia internaþionalã de specialitate
- IFAC, precum ºi ideea aderãrii CECCAR la aceasta.

Congresul din Italia a avut loc la Genova, în zilele de 26-28 octombrie 1995, ºi s-a desfãºurat
sub deviza "epoca calitãþii - o profesie în serviciul colectivitãþii". Lucrãrile acestui Congres s-au
desfãºurat în plen ºi în cadrul a ºase mese rotunde din secþiuni, având o vastã tematicã de interes
actual, acut pe plan mondial.
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Reuniunea a fost marcatã de prezenþa unor personalitãþi de frunte ale economiei mondiale,
europene ºi ale profesiunii italiene. Astfel, au luat parte J. K. GalbraithJ. K. GalbraithJ. K. GalbraithJ. K. GalbraithJ. K. Galbraith, de la Harvard University,
laureat al Premiului Nobel pentru economie; Hirofumi UzawaHirofumi UzawaHirofumi UzawaHirofumi UzawaHirofumi Uzawa, de la Academia de ªtiinþe a Japoniei;
Robert MundellRobert MundellRobert MundellRobert MundellRobert Mundell, de la Columbia University; Mario BurgioMario BurgioMario BurgioMario BurgioMario Burgio, consilier al Comisei Europene pentru
Politicã Fiscalã; Henry OlivierHenry OlivierHenry OlivierHenry OlivierHenry Olivier,     directorul Institutului Revizorilor de Întreprinderi din Belgia.

Temele abordate în cadrul meselor rotunde au fost urmãtoarele: Economia mondialã spre
noul mileniu - rolul ºi competenþa profesiunii; Cãtre un nou raport între fiscalitate ºi contribuabil
- instrument de limitare a contenciosului; Profesiunea ºi mediul ambiant - responsabilitatea pentru
creºterea calitativã a activitãþii companiilor; Tehnica, etica ºi morala profesiunii în etapa calitãþii.

Delegaþia CECCAR ºi-a adus contribuþia în cadrul a douã intervenþii: una în plenul reuniunii
ºi alta în cadrul unei mese rotunde organizate de gazde în sprijinul cunoaºterii de cãtre autoritãþile
europene a condiþiilor din þãrile potenþial candidate la aderarea la FEE ºi IFAC. Intervenþiile
româneºti au reliefat pe larg preocupãrile profesiei contabile, a activitãþii prezente ºi în perspectivã a
CECCAR ºi direcþiile de acþiune a profesiei independente româneºti structurate în cadrul Corpului.

Pe parcursul lucrãrilor Congresului colegilor italieni, delegaþia noastrã a avut numeroase contacte
ºi convorbiri cu reprezentanþi ai unor organizaþii profesionale din Italia, Belgia, Slovenia, Portugalia,
Marea Britanie º.a.

Prezenþa delegaþiei CECCAR la cel de-al 28-lea Congres al colegilor italieni se înscrie ca o
acþiune de mare importanþã pentru profesiunea contabilã româneascã, deoarece instituþia italianã
este una din cele douã care garanteazã - sub jurãmânt - recomandarea fãcutã la IFAC ºi FEE
pentru primirea ca membru a Corpului nostru, ale cãror roade încep sã se facã simþite.

Acestea au fost tot atâtea prilejuri de participare activã ºi de afirmare a profesiei noastre, ca ºi
de îmbogãþire a experienþei în domenii noi ale mecanismelor de piaþã.

Încununarea unei activitãþi ofensive în planul relaþiilor bilaterale dusã de cãtre Corpul a
constituit-o semnarea unui numãr de cinci acorduri de cooperare bilateralã cu profesiuni din þãri
europene, care statuteazã cadrul ºi deschid perspectivele unei largi cooperãri lucrative permanent
avantajoase profesiunii contabile.

Astfel, în luna decembrie 1995 s-a încheiat primul acord de cooperare bilateralã cu primele
trei mari institute din Anglia, Scoþia ºi Irlanda, care cuprinde prevederi net în avantajul profesiei
contabile.
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Primele roade ale acestei cooperãri au ºi început sã aparã, cuprinse în monitorizarea efectuatã
de profesiunea britanicã asupra CECCAR în perspectiva primirii noastre în organismul specializat
al Uniunii Europene (respectiv Federaþia Europeanã a Experþilor Contabili), în suportul moral
oferit ºi recomandãrile fãcute, ca ºi prin activitatea derulatã prin intermediul Fundaþiei de
Management Financiar ºi Contabilitate, cu care se vor organiza o serie de cursuri de pregãtire în
România, cu lectori britanici, efortul financiar fiind acoperit de aceºtia.

La sfârºitul lunii februarie 1995, urmare a bunelor relaþii stabilite cu colegii unguri, o delegaþie
a Corpului a rãspuns invitaþiei profesiunii maghiare deplasându-se la Budapesta. În vederea unei
colaborãri ºi mai strânse între profesiunile românã ºi maghiarã - având în vedere ºi faptul cã în
prezent existã numeroase societãþi mixte româno-ungare - la sfârºitul vizitei la Budapesta
reprezentanþii CECCAR au încheiat un acord de cooperare cu Camera Maghiarã a Auditorilor,
creând astfel cadrul legal al unei cooperãri bilaterale de lungã perspectivã.

Pe linia raporturilor tradiþionale între profesiunea românã ºi cea francezã, în prima decadã a
lunii martie 1995 CECCAR a primit vizita domnului Gérard Patouillere - director pentru acþiuni
de cooperare în cadrul Consiliului Superior al Ordinului Experþilor Contabili din Franþa - care a
negociat ºi parafat cu CECCAR,  în numele Ordinului Experþilor Contabili din Franþa, al Companiei
Franceze a Comisarilor de Conturi ºi al Asociaþiei pentru Dezvoltarea Schimburilor tehnologice,
economice ºi financiare, Convenþia de cooperare româno-francezã în materie de contabilitate ºi
audit. Documentul  asigurã cadrul propice al dezvoltãrii relaþiilor între profesiunile românã ºi francezã,
pe mai departe.

În dorinþa de a începe o cooperare fructuoasã, reprezentanþii Institutului Sloven al Auditorilor
au întreprins în cursul lunii martie o vizitã la Bucureºti, având un schimb util de opinii cu
reprezentanþii CECCAR. În urma realizãrii unei mai bune cunoaºteri reciproce a fost posibil ca la
încheierea vizitei reprezentanþilor institutului sloven sã se încheie un acord de cooperare bilateralã
între profesiunile românã ºi slovenã.

Continuând bunele relaþii statornicite între profesiunile românã ºi italianã, la sfârºitul lunii
martie o largã delegaþie a colegilor italieni a vizitat România. Scopul prezenþei în þara noastrã a
celor opt membri ai misiunii italiene a fost sã asigure o instruire de patru zile destinatã experþilor
români, pe probleme actuale ale pieþei libere, ca ºi negocierea ºi semnarea Acordului de cooperare
bilateralã între profesiunile noastre. Acordul semnat la Braºov la sfârºitul lunii martie 1996 a
deschis un larg câmp de cooperare, oferind totodatã reprezentanþilor profesiunii române posibilitatea
unei mai bune cunoaºteri ºi adaptãrii la cerinþele profesiei în cadrul Uniunii Europene.

Referitor la relaþiile în plan multilateral, Corpul a urmãrit recunoaºterea desfãºurãrii unei
profesiuni libere în România, care sã aducã credibilitate ºi sã o facã eligibilã în competiþia cu firme
sau experþi strãini, atât pe teritoriul românesc, cât ºi, potenþial, pe alte pieþe. Din toamna anului
1995 au început tatonãri pentru admiterea CECCAR în Federaþia Europeanã a Experþilor Contabili
(FEE), ca organism specializat al Uniunii Europene, ºi în Federaþia Internaþionalã a Contabililor
(IFAC).

Astfel, cu ocazia vizitei pe care a efectuat-o în þara noastrã în luna decembrie 1995 directorul
general al IFAC, dl. John Gruner, s-au pus bazele unor relaþii trainice cu profesiunea românã,
Corpul transmiþând în cursul lunii februarie documentele necesare ºi cererea de aderare la organizaþia
mondialã de la New York. Analiza dosarului românesc urmeazã a se efectua chiar în cursul acestei
luni, poziþia Comitetului de aderãri urmând a fi exprimatã în cursul lunii iunie.

Pe de altã parte, în luna octombrie 1995 CECCAR a transmis la FEE prechestionarul necesar
în vederea studierii situaþiei profesiei din þara noastrã, pentru a stabili dacã CECCAR poate aspira
la intrarea în Comunitatea Europeanã, prin organismul sãu specializat.
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Urmare a analizei efectuate ºi a unor criterii obligatorii îndeplinite, CECCAR a fost invitat
la reuniunea din decembrie 1995 a FEE, pentru a susþine Raportul privind condiþiile existente ºi
modul de exercitare a profesiei în þara noastrã. Urmare a rezultatelor deosebit de bune obþinute
în timpul reuniunii ºi prezentãrii punctului de vedere românesc, FEE a stabilit imediat pasul
urmãtor, care impunea monitorizarea dosarului ºi a profesiei contabile de cãtre o profesie membrã
cu drepturi depline a organizaþiei. Astfel, prin suportul pe care ni l-au acordat încã de la început,
profesiunile britanice ºi italianã s-au oferit sã efectueze monitorizarea începutã în luna decembrie
1995 la Londra, continuând cu vizita în România de la mijlocul lunii februarie. Prin întâlnirile
organizate la Secretarul de Stat responsabil cu problematica integrãrii europene, la ministrul de
stat, ministrul finanþelor ºi la primul ministru ºi convorbirile avute, reprezentanþii însãrcinaþi cu
monitorizarea au realizat dimensiunea realã a independenþei ºi libertãþii profesiunii contabile
române faþã de administraþie, precum ºi modul cum profesia noastrã este privitã de cãtre autoritãþile
guvernamentale.

La mijlocul lunii aprilie 1995 reprezentanþii noºtri au participat la cea de-a doua reuniune, de
la Bruxelles, a FEE la care, prin dezbaterile care au avut loc separat ºi în plenul reuniunii, ca ºi prin
reluarea sau stabilirea de noi contacte bilaterale, considerãm cã scopul ºi mandatul delegaþiei CECCAR
au fost realizate, aceste lucrãri având o semnificaþie majorã atât prin rezultatele imediate, care
urmeazã a ne fi comunicate în forma scrisã, în scurt timp, cât mai ales prin efectele de perspectivã
ce vor fi resimþite.

Evoluþia de pânã acum ne îndreptãþeºte fãrã echivoc sã aspirãm la poziþia de þarã (organizaþie)
observatoare în cadrul FEE, pânã la finele anului 1996, sau cel puþin la încheierea unui acord de
cooperare cu organizaþia europeanã ºi participarea în grupele de lucru specializate. Aceste rezultate
au fost caracterizate ca fãrã precedent în organismul european, CECCAR ajungând la etapa 3-4
înaintea aderãrii ºi devansând chiar profesiuni care au început procedurile în urma cu 2-4 ani.

În planul relaþiilor multilaterale au fost stabilite contacte ºi cu Comitetul Internaþional de
Standarde în Contabilitate (IFAC), în perspectiva afilierii noastre la IFAC ºi a orientãrii în elaborarea
standardelor naþionale de contabilitate. Totodatã, Corpul nostru nu a neglijat contactele cu
reprezentanþele celor "Mari ªase" din þarã, ca ºi cu centralele acestora din strãinãtate.

În acelaºi timp, au fost stabilite primele contacte lucrative cu reprezentanþele BERD ºi BIRD
în viziunea asigurãrii participãrii experþilor români la unele acþiuni de amploare în competiþie cu
companii strãine, prin participarea la licitaþii.

O atenþie specialã se acordã ºi sprijinirii Centrului Naþional de Valori Mobiliare ºi activitãþii
bursiere, prin participarea CECCAR într-un comitet internaþional de elaborare a unor normative,
reglementãri ºi recomandãri privind activitatea bursierã din România ºi marea privatizare.

O altã laturã care a caracterizat activitatea de relaþii internaþionale a Corpului se referã la
posibilitatea finanþãrii unor proiecte de perspectivã în vederea dezvoltãrii permanent ascendente a
profesiei contabile. Astfel, au fost stabilite contacte fructuoase ºi s-au întreprins primele demersuri
pe lângã Know How Fund ºi FAFM, în vederea oferirii unui suport financiar viabil privind crearea
ºi dezvoltarea unui Centru Naþional de perfecþionare ºi pregãtire a contabililor din România, ca ºi a
organizãrii logistice a cursurilor. Tratativele sunt în curs de desfãºurare, opþiunea britanicã
întreþinându-se mai mult spre suportul privind factorul educaþional.

O altã preocupare actualã a Corpului este organizarea, încã din acest an, a unui departament
de servicii pentru membrii, pentru care s-au realizat deja primele consultãri cu profesiunea britanicã,
cea care va acorda asistenþã în realizarea acestuia. Departamentul este destinat sã reuneascã în
cadrul sãu toate activitãþile aducãtoare de venituri, care sã fie returnate apoi membrilor Corpului,
regãsindu-se în reducerea poverii cotizaþiilor, organizaþia fiind, dupã cum se ºtie, non-profit.
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Un capitol aparte în activitatea de relaþii a Corpului l-a reprezentat negocierea ºi implementarea
unei scheme de asigurãri a riscului profesional cât mai ieftine, avantajoase ºi potrivite profesiei,
conform reglementãrilor legale, cerinþelor organismelor internaþionale ºi a condiþiilor impuse de
viaþa practicã. Din acest punct de vedere, începând cu 1 februarie 1996 schema este funcþionalã la
nivelul Corpului, a filialelor, companiilor, experþilor ºi contabililor autorizaþi independenþi,
obligativitatea ºi necesitatea asigurãrii riscului profesional ne mai trebuind sã stea sub semnul îndoielii.

Totodatã, se resimte nevoia lãrgirii activitãþii departamentului de relaþii ºi în ceea ce priveºte
relaþiile interne ºi mai ales mediatizarea Corpului ºi a profesiei contabile, unde încercãrile sunt încã
timide. Cu toate acestea, rezultatele înregistrate pânã în prezent ne îndreptãþesc sã aspirãm la o
perspectivã deja previzibilã.

Pe plan multilateral, pânã la finele anului 1998 CECCAR îºi propune sã fie prezent ca membru
cu drepturi depline atât în organizaþia mondialã, cât ºi în cea europeanã, dar va acþiona cu vigoare
în vederea reducerii substanþiale a acestui interval de timp. Totodatã, se are în vedere colaborarea ºi
posibilitatea chiar de intrare în Federaþia Internaþionalã a Experþilor Contabili Francofoni (FIDEF),
la care a fost invitatã sã ia parte.

CECCAR urmeazã a se înscrie, de asemenea, în rândul institutelor profesionale fondatoare
ale Organizaþiei Mondiale a Experþilor Contabili Latini, alãturi de profesiuni cum sunt cea italianã,
spaniolã, francezã, portughezã ºi din þãri ale Americii Latine, congresul de constituire urmând sã
aibã loc la iniþiativa Italiei, la 2 octombrie 1996.

Totodatã, Corpul a avut în vedere ºi extinderea unor cooperãri de tip regional între filiale ale
CECCAR ºi organizaþii profesionale locale din alte þãri, aºa cum în prezent existã între filiala Timiº
ºi Serbia, având în acelaºi timp solicitãri din partea regiunii Catania - Italia, de cooperare cât mai
strânsã cu filiala Braºov ºi de schimb de experienþã în acest sens.

Organele de conducere ºi structurile funcþionale ale Corpului
- numai în serviciul experþilor contabili ºi contabililor autorizaþi

Întreaga activitate a organelor de conducere ºi a structurilor funcþionale ale Corpului - ca
instituþie autonomã de interes public, s-a dorit sã fie numai în interesul experþilor contabili ºi
contabililor autorizaþi; acest obiectiv, realizându-se însã numai în foarte micã mãsurã, explicaþiile
fiind foarte multe ºi acestea au la bazã crearea ºi întreþinerea unui vid de comunicare între organismele
ºi structurile Corpului ºi masa de experþi contabili ºi contabili autorizaþi.

Pe o piaþã în formare, manifestarea necontrolatã a unor interese ºi grupuri de interese s-a
extins influenþând negativ activitatea unor organe de conducere ale Corpului, la nivelul unor filiale
ºi chiar la nivel central.

Monopolizarea activitãþilor lucrative ale Corpului de cãtre un grup mic de membrii care fac
parte, de regulã, din aparatul financiar creeazã o imagine nefavorabilã organelor ºi structurilor
Corpului în faþa celor mulþi, o neîncredere a marii pãrþi a membrilor Corpului în reforma care a
început în profesia contabilã româneascã, creeazã o stare generalã de nemulþumire manifestatã
printr-o apatie generalã ºi dezinteres faþã de ceea ce se întâmplã în acest subsistem al reformei
economice din þarã, stare demonstratã cu prisosinþã cu ocazia adunãrilor generale când în destule
cazuri nu s-a reuºit asigurarea numãrului necesar pentru þinere, la prima convocare.

Aceleaºi efecte ºi consecinþe negative asupra activitãþii organelor ºi structurilor Corpului au
drept cauzã nerespectarea legii de organizare ºi funcþionare de cãtre unele filiale prin exercitarea
unor activitãþi lucrative în cadrul structurilor Corpului; normele CECCAR sunt clare: activitãþile
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de expert contabil ºi contabil autorizat se exercitã individual ºi prin societãþi comerciale de profil ºi
nu prin filialele Corpului. Este deci vorba de un conflict care se creeazã ce are la bazã confuzia între
organizarea profesiei, pe de o parte, ºi exercitarea profesiei, pe de altã parte.

Un moment de referinþã în viaþa Corpului, cu adevãrat istoric, îl reprezintã þinerea în aceastã
perioadã a Conferinþei Naþionale extraordinare, care în luna octombrie 1995 a aprobat normele
fundamentale de bazã ale existenþei ºi funcþionãrii Corpului; Regulamentul de Organizare ºi
Funcþionare ºi Codul de conduitã eticã ºi profesionalã a experþilor contabili ºi contabililor autorizaþi.

Activitatea desfãºuratã de organele de conducere ale Corpului la nivel local poate fi caracterizatã
diferit în perioada scursã de la Conferinþa Naþionalã ordinarã anterioarã: mai puþin intensã, mai
puþin eficientã înainte de aprobarea Regulamentului de Organizare ºi Funcþionare ºi a Codului de
conduitã eticã ºi profesionalã ºi mai organizatã, mai eficientã, dupã aceastã datã, când consiliile
filialelor s-au implicat mai mult în organizarea activitãþilor pe plan local în aplicarea mãsurilor
stabilite de Consiliul Superior al Corpului.

În aceastã perioadã Consiliul Superior al Corpului, care potrivit legii se întruneºte semestrial,
a þinut trei ºedinþe (23.11.1994, 22.05.1995 ºi 07.05.1996), a organizat douã ºedinþe de lucru
cu toate conducerile de filiale din þarã (21.08.1995 ºi 14.01.1996) ºi a hotãrât prin consultare pe
fax sau telefon în toate marile probleme ale Corpului. Foarte activ în latura de elaborare ºi de
stabilire a mãsurilor pentru aplicarea Regulamentului ºi a Codului de conduitã eticã, Consiliul
Superior nu a fost la fel de activ în urmãrirea modului de aplicare de cãtre Biroul Permanent ºi
structurile Corpului a hotãrârilor stabilite.

De asemenea, nu a analizat modul în care filialele, Adunãrile generale ale acestora, respectã
hotãrârile Consiliului Superior aºa cum prevede art. 34 din Ordonanþa Guvernului nr. 65/1994,
aprobatã prin Legea nr. 42/1995.

Pentru aducerea la îndeplinire a sarcinilor stabilite prin normele legale ºi profesionale ºi prin
hotãrârile Conferinþei Naþionale ºi ale Consiliului Superior, Biroul Permanent al Consiliului
Superior, care potrivit Regulamentului se întruneºte în ºedinþe lunare, s-a întrunit în perioada
analizatã în 15 ºedinþe, adoptând 74 decizii importante pentru activitatea curentã a organelor ºi
structurilor funcþionale ale Corpului.

Compus, potrivit Regulamentului, din ºase membri (cu o structurã aleasã de Consiliul Superior
la ºedinþa din 23.11.1994 de patru profesori ºi doi practicieni), Biroul Permanent al Consiliului
Superior a avut o activitate fluctuantã ºi inconsecventã, constatare reieºitã din urmãtoarele:

- pânã în luna octombrie 1995 (11 luni) a þinut 12 ºedinþe de lucru, iar dupã aceasta (6
luni) numai trei ºedinþe;

- s-a înregistrat o demisie scrisã (dl. Boulescu), iar conlucrarea dintre membri Biroului a
devenit tot mai anevoioasã, situaþie care are mai multe explicaþii, obiective ºi subiective;
cele mai multe din acestea sunt legate de înþelegerea diferitã a modului de implicare în
rezolvarea problemelor Corpului, înþelegerea diferitã a modului în care trebuie luptat pentru
aplicarea principiilor de competenþã ºi independenþã în activitatea profesionalã, înþelegerea
diferitã a rolului teoriei ºi experienþei în practica profesionalã ºi de administraþie etc.

Pentru îmbunãtãþirea ºi creºterea eficienþei activitãþii organelor de conducere ale Corpului,
Consiliul Superior apreciazã cã ar trebui respectate unele principii cu largã aplicare ºi în alte domenii
ºi care rezultã ºi din uzanþele ºi standardele internaþionale ale profesiei, cum ar fi acela al
proporþionalitãþii.

Compoziþia structuralã multicriterialã a membrilor Corpului trebuie sã fie reflectatã ºi în
structura ºi componenþa organelor de conducere ale Corpului, astfel încât sã fie respectatã voinþa
celor mulþi; aceasta ar fi o mãsurã pentru îmbunãtãþirea imaginii ºi creºterea prestigiului Corpului.
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Cei 19.611 membri ai Corpului au urmãtoarea structurã în funcþie de locul de muncã de bazã:
- 65% în industrie, agriculturã, comerþ ºi prestãri servicii;
- 15% în instituþii publice (majoritatea în sistemul financiar);
- 13% angajaþi la membri Corpului sau pensionari care activeazã individual;
- 2% în sistemul educaþional;
- 5% în alte sectoare ale economiei.
Consiliul Superior apreciazã cã, pe lângã îmbunãtãþirea activitãþii organelor alese ale Corpului,

trebuie sã fie luate ºi mãsuri pentru creºterea rolului organelor executive ale Corpului.
Prin numãrul membrilor sãi Corpul a devenit deja unul din cele mai mari din Europa; acest

adevãrat "minister" al profesiei contabile are nevoie de un puternic aparat executiv, nu atât numeric,
cât mai ales calitativ, care sã urmãreascã îndeplinirea tuturor atribuþiilor prevãzute de lege ºi aplicarea
tuturor hotãrârilor luate de Conferinþa Naþionalã ºi de celelalte organe de conducere ale Corpului.

Realizarea acestui obiectiv este influenþatã de lipsa resurselor materiale ºi financiare: veniturile
Corpului nu au un caracter stabil ºi previzibil, ca urmare, printre altele, activitãþile "subterane" care
împiedicã încasarea cotizaþiilor, lipsa spaþiilor, logistica etc.

Comisia Superioarã de Disciplinã, datoritã unor motive obiective, ca aprobarea cu foarte mare
întârziere a Regulamentului ºi Codului de conduitã, lipsa condiþiilor materiale (spaþiu), ca ºi
descompletarea prin decesul regretatului sãu preºedinte, practic nu ºi-a început activitatea.

Consiliul Superior trebuie sã ia mãsuri urgente pentru ca acest important organ cu atribuþii
deosebite pentru respectarea aplicãrii corecte a prevederilor Regulamentului ºi Codului, a hotãrârilor
Conferinþei Naþionale ºi ale Consiliului Superior.

Reprezentantul Ministerului Finanþelor pe lângã Consiliul Superior a fost invitat sã asiste,
potrivit legii, la toate ºedinþele acestui organ de conducere a Corpului. Înþelegând foarte bine rolul
acestui organ pe lângã Consiliul Superior, acela de a veghea ca prin hotãrârile sale sã nu se încalce
legile statului, înþelegem în acelaºi timp cã rolul acestuia se realizeazã printr-o colaborare permanentã
cu Corpul; trebuie evitatã suspiciunea ºi neîncrederea permanentã în organele Corpului, ingerinþã
în viaþa internã a acestui organism autonom.

Consiliul Superior apreciazã cã este vorba de o falsã înþelegere; Corpul ºi Ministerul Finanþelor
se aflã într-o complementaritate de activitãþi, iar ceea ce se întâmplã nu are la bazã decât tendinþe
ale unor persoane de pãstrare a privilegiilor obþinute, confundând funcþia publicã cu liber-
profesionismul.




