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Activitatea
Corpului Experþilor Contabili ºi Contabililor
Autorizaþi din România desfãºuratã în anul 2002

Corpul Experþilor Contabili ºi Contabililor Autorizaþi din România, ca organism al
profesioniºtilor contabili, organizat ºi care funcþioneazã pe bazã de reglementãri ºi norme europene,
s-a confruntat ºi în anul 2002 cu diferite greutãþi generate de ritmul extrem de lent al reformelor
din economie ºi din sistemul instituþional al societãþii româneºti, de indecizii ºi incertitudini din
economie ºi societate, care se menþineau în continuare.

Conflictele de interese ºi incompatibilitãþile din economia ºi societatea româneascã creau în
continuare mediul propice pentru evaziune ºi corupþie ºi constituiau adevãratele cauze ale slãbirii
autoritãþii instituþiilor de stat. Piaþa serviciilor contabile era controlatã într-o proporþie însemnatã
de persoane incompatibile, iar pentru pãstrarea de privilegii ºi a câºtigãrii altora pentru persoane
care nu erau experþi contabili sau aveau calitatea de funcþionari publici s-au creat organisme paralele.

ªedinþa Consiliului Superior
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Auditul în domeniul calitãþii serviciilor contabile

Succesele în aplicarea Codului etic naþional de cãtre profesioniºtii în domeniul contabilitãþii
au fost în anul 2002 legate de existenþa unor reguli ºi a unor mecanisme interne de control disciplinar,
control ce se putea realiza (ca ºi astãzi) numai prin auditul în domeniul calitãþii serviciilor contabile.
Dupã o activitate susþinutã în cadrul Corpului a fost finalizat procesul de creare a mecanismului ºi
structurilor auditului de calitate pe principiile cuprinse în Standardele Internaþionale, fiind elaborat
ºi publicat "Regulamentul privind auditul de calitate în domeniul serviciilor contabile", precum ºi
"Ghidul auditorilor în domeniul calitãþii serviciilor contabile" sub forma Cãrþii auditorilor în domeniulCãrþii auditorilor în domeniulCãrþii auditorilor în domeniulCãrþii auditorilor în domeniulCãrþii auditorilor în domeniul
serviciilor contabile prestate de experþii contabili ºi contabilii autorizaþi din Româniaserviciilor contabile prestate de experþii contabili ºi contabilii autorizaþi din Româniaserviciilor contabile prestate de experþii contabili ºi contabilii autorizaþi din Româniaserviciilor contabile prestate de experþii contabili ºi contabilii autorizaþi din Româniaserviciilor contabile prestate de experþii contabili ºi contabilii autorizaþi din România, carte care
reprezintã o metodologie practicã de realizare a auditului ºi vizeazã analiza modalitãþilor de organizare
ºi funcþionare a cabinetelor precum ºi de aplicare în cadrul acestora a normelor profesionale emise
de Corp.

Scopul auditului de calitate în domeniul serviciilor contabile, inclusiv în activitatea de expertizã
contabilã, a fost acela al oferirii cãtre public a unei percepþii despre calitatea serviciilor prestate, a
armonizãrii comportamentelor profesionale ale membrilor Corpului, a contribuþiei la buna organizare
a cabinetelor ºi perfecþionãrii metodelor de lucru ºi aprecierii modului de aplicare a regulilor ºi
normelor profesionale, examinând prin sondaj dosarele de lucru selecþionate ºi, în mod deosebit, a
contribuþiei la dezvoltarea solidaritãþii în rândul profesiei, prin favorizarea contactelor dintre colegi,
precum ºi al apropierii ºi respectului profesioniºtilor faþã de organismele Corpului.

Pentru auditarea calitãþii serviciilor contabile executate de membrii sãi, sub forma unei
monitorizãri colegiale în cursul anului 2002, s-au instruit ºi li s-a acordat calitatea de auditor în
domeniul calitãþii serviciilor contabile unui numãr de 41 de experþi contabili, care începând cu luna
septembrie 2002 au trecut la punerea în practicã a primului program de audit al calitãþii serviciilor
contabile, astfel cã pânã la sfârºitul anului au fost auditate un numãr de 123 de cabinete de expertizã
contabilã.

Auditul de calitate se efectua la toþi membrii activi ai Corpului ºi se realiza o datã la trei ani.

În cursul anului 2002 CECCAR a actualizat Programul Naþional de Formare Profesionalã
pe perioada 2002-2006 þinând seama de ultimele recomandãri elaborate de Comitetul de educaþie
al IFAC.

Acest program - cadru s-a adresat experþilor contabili ºi contabililor autorizaþi membrii ai
CECCAR ºi tuturor contabililor din economie pentru pregãtirea profesionalã continuã, cât ºi pentru
pregãtirea iniþialã pentru toate persoanele absolvente ale examenului de acces la profesie, în curs de
efectuare a stagiului.

Pentru pregãtirea uniformã ºi continuã a profesioniºtilor contabili pe problemele specifice profesiei
în cursul anului 2002 s-a stabilit un grup de formatori pe care CECCAR i-a folosit pentru:

organizarea de cursuri, care au fost frecventate de peste 8.500 de participanþi membri ºi
nemembri ai Corpului, pe probleme de Standarde Internaþionale de Contabilitate (2.600
cursanþi), audit financiar (422 cursanþi), contabilitate financiarã (2.459 cursanþi),
contabilitate ºi control de gestiune (532 cursanþi), fiscalitate (2.168 cursanþi), evaluare
economicã ºi financiarã (329 cursanþi);
formarea profesionalã a stagiarilor, experþi contabili ºi contabili autorizaþi;
aprobarea Normelor de organizare ºi desfãºurare a cursurilor privitoare la IAS;
elaborarea Ghidului profesional pentru înþelegerea ºi aplicarea Standardelor Internaþionale
de Contabilitate;
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organizarea unei dezbateri cu caracter interactiv cu lectorii pentru a se înþelege ºi a se folosi
o strategie comunã de conducere ºi derulare a cursurilor la toate filialele;
reeditarea Programului Naþional de Formare Profesionalã Continuã pe anul 2002;
pentru a veni în sprijinul celor interesaþi în susþinerea examenului de acces la profesie s-a
reeditat cartea Teste grilã pentru examenul de acces la profesia de expert contabil ºi de
contabil autorizat, care conþinea teste de verificare a cunoºtinþelor din urmãtoarele domenii:
contabilitate, fiscalitate, drept comercial, audit financiar, evaluare economicã ºi financiarã
a întreprinderilor, control financiar ºi expertizã contabilã;
stabilirea condiþiilor pentru accesul la profesie, a tematicii ºi bibliografiei necesare studiului
în vederea examenului pentru accesul la profesie, în anul 2002, ºi publicarea acestora în
mass-media, cât ºi în revista CECCAR Contabilitatea, expertiza ºi auditul afacerilor;
organizarea de cursuri pe teme legate de comportamentul profesional ºi doctrina profesionalã
pentru stagiarii experþi contabili ºi contabili autorizaþi cu studii superioare, cât ºi pentru
stagiarii contabili autorizaþi cu studii medii, la care au participat peste 2.800 de cursanþi;
organizarea în perioada 25-26 mai 2002 a unei sesiuni de examene de aptitudini la care au
participat 2.313 stagiari care au îndeplinit condiþiile prevãzute în Regulamentul privind
efectuarea stagiului ºi examenul de aptitudini, din care 1.279 stagiari pentru experþi contabili,
236 stagiari pentru contabili autorizaþi cu studii superioare ºi 798 stagiari pentru contabili
autorizaþi cu studii medii;
în perioada 30 noiembrie - 1 decembrie 2002 s-a organizat sesiunea de examene privind
accesul la profesia de expert contabil ºi de contabil autorizat în cinci centre universitare:
Bucureºti, Cluj, Craiova, Iaºi ºi Timiºoara, care a fost promovatã de 1.922 candidaþi, din
care 1.217 experþi contabili, 275 contabili autorizaþi cu studii superioare ºi 430 contabili
autorizaþi cu studii medii;
s-a acordat calitatea de expert contabil unui numãr de ºapte doctori în economie ºi ºapte
persoane fizice strãine absolvente ale ACCA din Marea Britanie, care au susþinut ºi promovat
examenul prevãzut de normele în vigoare.

Accesul la calitatea de expert contabil evaluator

În baza atribuþiilor care-i revin prin Legea de organizare ºi funcþionare ºi a obligaþiilor asumate
prin obþinerea calitãþii de membru al organismelor europene ºi internaþionale, Corpul a luat în anul
2002 ºi în continuare o serie de mãsuri vizând perfecþionarea pregãtirii experþilor contabili în
domeniul evaluãrii întreprinderilor din care se pot reþine:

elaborarea Normei profesionale nr. 37 care va constitui un criteriu de referinþã în aprecierea
calitãþii unei lucrãri de evaluare a întreprinderii;
adoptarea Ghidului de evaluare a întreprinderilor mici ºi mijlocii elaborat de Federaþia
Experþilor Europeni, prin recomandarea nr. 102 CECCAR/2002.
accesul experþilor contabili evaluatori la Standardele internaþionale de evaluare prin obþinerea
calitãþii de membru al organismelor internaþionale de profil;
alinierea modului de organizare ºi desfãºurare a cursurilor de evaluare a întreprinderilor la
standardele internaþionale de educaþie în domeniu etc.
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Organizarea evidenþei membrilor Corpului - Tabloul Corpului

Potrivit art. 20 din Ordonanþa Guvernului nr. 65/1994 aprobatã ºi modificatã de Legea nr.
42/1995, cu adãugirile ºi modificãrile din Ordonanþa Guvernului nr. 89/1998, aprobatã ºi modificatã
prin Legea nr. 186/1999, membrii Corpului s-au evidenþiat întotdeauna distinct dupã cum aceºtia
îndeplinesc sau nu condiþiile de compatibilitate, respectiv în:

membrii activi care, potrivit art. 20 alin. 1 din Ordonanþa Guvernului nr. 89/1998, sunt
evidenþiaþi în Tabloul Corpului publicat în Monitorul Oficial;
membrii inactivi care, potrivit art. 20 alin. 3 din Ordonanþa Guvernului nr. 89/1998,
sunt evidenþiaþi în mod distinct în cadrul secþiunilor Corpului;

Membrii activi ai Corpului înregistraþi în Tabloul Corpului au fost publicaþi în Monitorul
Oficial al României, Partea I, nr. 369 bis/31.05.2002.

La sfârºitul anului 2002, Corpul avea 10.618 membrii activi, din care 9.046 persoane fizice
ºi 1.572 persoane juridice.

Dintre aceºtia:
- 5.291 sunt experþi contabili;
- 3.755 sunt contabili autorizaþi;
- 26 societãþi cu capital strãin sau mixt;
- 1.546 societãþi cu capital autohton, din care: 1.368 societãþi de expertizã contabilã ºi 178

societãþi de contabilitate.
Comparativ cu anul 2001 numãrul membrilor Corpului per total a crescut cu circa 11%,

respectiv 1.024 noi membri, din care ponderea principalã a creºterii o deþin persoanele fizice cu
52%, respectiv cu 533 noi membri, în timp ce ponderea persoanelor juridice a fost de 48%, respectiv
cu 491 noi membri.
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Dupã domeniile în care membrii Corpului îºi desfãºoarã activitatea:
- 83,9% lucreazã în cabinete individuale,
- 3,1% lucreazã în învãþãmânt,
- 13,0% sunt organizaþi în societãþi de expertizã contabilã.
Din membrii activi ai Corpului 42,6% sunt bãrbaþi; iar cei cu vârstã peste 60 de ani reprezintã

33%, faþã de 35,43% anul trecut.
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Colaborarea cu autoritãþile publice ºi cu societatea civilã

Corpul Experþilor Contabili ºi Contabililor Autorizaþi, ca organism profesional de interes
public ºi conºtient fiind cã apãrarea intereselor membrilor sãi depinde de o bunã comunicare ºi
colaborare cu autoritãþile publice ºi cu societatea civilã, a încercat în anul 2002 sã gãseascã mijloace
ºi cãi pentru punerea în practicã a acestor deziderate cu cât mai bune rezultate în condiþiile creºterii
exigenþei faþã de Corp a membrilor sãi, dar ºi a publicului beneficiar al serviciilor experþilor contabili
ºi contabililor autorizaþi.

În ceea ce priveºte autoritãþile publice, prin natura lucrurilor, Ministerul Finanþelor Publice a
fost unul dintre cei mai importanþi parteneri de dialog, astfel încât în cursul anului 2002 Corpul ºi-
a formulat ºi transmis punctul de vedere asupra modificãrii unor importante acte normative cum au
fost Legea contabilitãþii, reglementãrile contabile armonizate cu Directiva IV-a a CEE ºi cu
Standardele Internaþionale de Contabilitate.

O parte din propunerile CECCAR au fost luate în considerare, rãmânând încã de rezolvat
probleme spinoase, cum ar fi permisivitatea exageratã cultivatã de Ministerul Finanþelor Publice în
ceea ce priveºte persoanele care au dreptul de a þine contabilitate ºi a de a întocmi situaþiile financiare
anuale, precum ºi confuziile ce persistã asupra locului ºi rolului auditorului statutar în viaþa societãþilor
comerciale etc.

De asemenea ºi în cursul anului 2002 a continuat aceastã activitate, dar nu s-a putut gãsi un
mod unitar de colaborare ºi schimb de informaþii între filialele Corpului ºi structurile teritoriale ale
Ministerului Finanþelor Publice, în vederea depistãrii cazurilor de exercitare ilegalã a profesiei de
expert contabil ºi de contabil autorizat.

Tot în vederea stopãrii exercitãrii ilegale a profesiei de expert contabil sau contabil autorizat a
continuat colaborarea cu Ministerul Muncii ºi Solidaritãþii Sociale, reuºindu-se într-o mare mãsurã
ca inspectoratele teritoriale de muncã sã nu mai accepte încheierea de convenþii civile de prestãri de
servicii având ca obiect prestarea activitãþilor specifice experþilor contabili ºi contabililor autorizaþi
cu persoane care nu fac dovada cã au acest drept.

Pe aceeaºi problematicã, colaborarea cu Ministerul de Interne ºi inspectoratele judeþene de
poliþie a asigurat o reacþie promptã a organelor de cercetare ale poliþiei la sesizãrile formulate de
CECCAR cu privire la exercitarea fãrã drept a profesiei de expert contabil ºi de contabil autorizat.

Un schimb de informaþii ºi documente a avut loc ºi cu Ministerul Justiþiei, pe probleme
legate de expertiza contabilã judiciarã; astfel, Corpul a elaborat, tipãrit ºi difuzat normele
profesionale specifice ºi conþinutul raportului de expertizã judiciarã, precum ºi tabloul cu experþii
contabili specialiºti în expertize judiciare care au fost trimise tuturor organelor judiciare. Nu s-a
putut finaliza o convenþie de lucru cu Ministerul Justiþiei pentru efectuarea expertizei contabile
judiciare. S-a acþionat ferm ºi principial pe lângã Camera Auditorilor pentru a colabora în interesul
profesioniºtilor contabili care sunt în acelaºi timp atât membri ai Camerei, cât ºi membri ai
Corpului, fãcând propuneri concrete atât la tribuna celor douã conferinþe organizate de Camera
Auditorilor, cât ºi prin corespondenþa ºi întâlnirile sau discuþiile directe dintre conducerile celor
douã organisme. Din pãcate, toate încercãrile ºi strãdaniile conducerii Corpului nu au gãsit
înþelegere la conducerea Camerei Auditorilor în ceea ce priveºte colaborarea pe probleme
profesionale.

Scopul principal al Corpului este acela al unitãþii profesiei contabile, ceea ce presupune cã
experþii contabili, indiferent de structura lor, reprezintã specialiºti cu o pregãtire complexã, iar
singurul organism profesional cu sarcini de gestionare a acestei resurse umane - expertul contabil -
este CECCAR.
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Tradiþia bunei comunicãri dintre Corp ºi comisiile de specialitate ale celor douã camere ale
Parlamentului României s-a pãstrat ºi în anul 2002. În acest sens, propunerile ºi observaþiile
CECCAR referitoare la iniþiativele legislative existente pe ordinea de zi a acestora ºi la actele normative
adoptate de guvern, în special ordonanþe guvernamentale, au fost transmise ºi structurilor de lucru
ale forului legislativ.

În ceea ce priveºte societatea civilã, s-au continuat relaþiile de colaborare cu Uniunea
Practicienilor în Reorganizare ºi Lichidare, Asociaþia Naþionalã a Evaluatorilor din România ºi cu
camerele de comerþ ºi industrie, încercându-se constituirea unei "voci unice" în dialogul cu puterile
statului pe probleme de interes comun.

În cursul anului 2002, Corpul a urmãrit în continuare gãsirea unor modalitãþi de comunicare
cu marea masã a economiºtilor ºi de îmbunãtãþire a relaþiei cu membrii sãi inactivi.

S-a reuºit sã se punã bazele unei structuri asociative, Uniunea Profesiilor Liberale din România,
care reuneºte membrii celor mai importante profesii liberale: avocaþi, notari publici, experþi contabili
ºi contabili autorizaþi, arhitecþi º.a. în vederea unei acþiuni comune îndreptatã spre apãrarea intereselor
acestora în raporturile cu puterile publice.

Colaborarea cu mass-media centralã ºi localã s-a concretizat în numeroase articole pe probleme
specifice experþilor contabili ºi contabililor autorizaþi, apãrute în presa curentã ºi de specialitate,
intervenþii la posturile de radio ºi de televiziune, interviuri acordate de membrii organelor de conducere
ale Corpului pe probleme de maximã actualitate pentru profesia contabilã.

Pe ansamblu, putem spune cã relaþiile Corpului cu autoritãþile publice ºi cu societatea civilã
s-au îmbunãtãþit în anul 2002, CECCAR devenind mai cunoscut în rândul beneficiarilor serviciilor
financiar-contabile, ce au întãrit poziþia sa în societatea româneascã actualã ºi au creat premisele
unei continue afirmãri viitoare.

Activitatea internaþionalã

În ceea ce priveºte activitatea internaþionalã, Consiliul Superior al CECCAR a urmãrit ºi în anul
2002 respectarea ºi dezvoltarea politicii ºi doctrinei Corpului, având în vedere douã obiective fundamentale:

cunoaºterea în lume a activitãþii profesiei contabile române;
recunoaºterea pe plan internaþional a organizaþiei noastre profesionale ºi a membrilor sãi.

Pornind de la aceste douã aspecte fundamentale ale cunoaºterii ºi recunoaºterii Corpului în
lume, Consiliul Superior a desfãºurat în continuare o activitate permanentã pe douã planuri:

cooperare bilateralã: cu organizaþiile ºi institutele profesionale similare din alte þãri;
cooperare multilateralã: urmãrindu-se creºterea contribuþiei Corpului la activitãþile
desfãºurate de organizaþiile mondiale ºi europene, structuri din care Corpul face parte.

Acþiuni principale realizate de Corp în anul 2002

În plan bilateralÎn plan bilateralÎn plan bilateralÎn plan bilateralÎn plan bilateral s-a continuat colaborarea cu organismele profesionale cu care Corpul a încheiat
acorduri de cooperare, prin:

organizarea a ºase seminarii profesionale, cu sprijinul organismelor profesionale de profil
din Franþa ºi Italia, pentru formarea lectorilor în domenii cum sunt: aplicarea Standardelor
Internaþionale de Contabilitate, contabilitatea mediului, auditul instituþiilor financiare,
formarea la distanþã etc.
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participarea Corpului, prin delegaþi, la Congresul Ordinului Experþilor Contabili, precum
ºi la Congresul Companiei Naþionale a Auditorilor Statutari din Franþa, la Congresul
Ordinului Experþilor Contabili din Liban ºi la Congresul profesiei italiene, organizat de
Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti;
demararea demersurilor de recunoaºtere a diplomelor ACCA de cãtre Corp;
continuarea colaborãrii cu Departamentul pentru Dezvoltare Internaþionalã (DFID) din
cadrul Institutului Contabililor Autorizaþi din Scoþia (ICAS), pe marginea proiectului de
reformã a contabilitãþii;

În plan multilateralÎn plan multilateralÎn plan multilateralÎn plan multilateralÎn plan multilateral au avut loc urmãtoarele acþiuni mai importante:
participarea la Congresul Mondial al Contabililor de la Hong Kong ºi la Consiliul IFAC;
participarea Corpului la Adunarea generalã din decembrie 2002 a Federaþiei Experþilor
Contabililor Europeni (FEE), la reuniunile de lucru organizate la Bruxelles ºi Paris, precum
ºi la întâlnirile grupelor de lucru în special pe probleme de contabilitate;
ca membru fondator al Federaþiei Experþilor Contabili Mediteraneeni ºi ca membru în
Consiliul Federaþiei, reprezentanþi ai Corpului au participat la Adunarea generalã ºi la a
doua Conferinþã a Federaþiei, precum ºi la seminarul organizat pe tema "Rolul auditorului
ºi serviciile într-un mediu social ºi financiar schimbãtor". De asemenea, s-au început
demersurile pentru organizarea în România a unui seminar FCM, în luna mai 2003;
participarea atât la Reuniunea Consiliului Director ºi la acþiunile organizate de Comitetul
de Integrare Latinã Europa - America (CILEA), cât ºi la Adunarea generalã a Federaþiei
Internaþionale a Experþilor Contabili Francofoni (FIDEF);
Parteneriatul Sud-Est European pentru Dezvoltarea Contabilitãþii (SEEPAD) a organizat
la Sinaia Adunarea generalã a SEEPAD;

Printre evenimentele internaþionale la care CECCAR a mai participat în 2002 se numãrã:
Forumul OECD din mai 2002, seminarul "Reforma profesiilor în Europa", organizat de CEPLIS
în septembrie ºi întâlnirea ISAR (UNCTAD) din aceeaºi lunã.

Editarea publicaþiilor de specialitate

În cursul anului 2002 a continuat activitatea de editare, într-un ritm susþinut, a publicaþiilor
de specialitate necesare atât membrilor Corpului, cât ºi economiºtilor ºi contabililor salariaþi ai
societãþilor comerciale ºi instituþiilor de stat, publicându-se un numãr de 19 lucrãri, din care cele
mai importante sunt:

revista Corpului Contabilitatea, expertiza ºi auditul afacerilor, editatã lunar, care are rolul
de a aduce în faþa cititorilor sãi cele mai noi veºti privind activitatea profesionalã, publicând
cele mai interesante articole de specialitate ºi constituind totodatã revista care ajutã la
schimbul de informaþii referitoare la evoluþia ºi la problemele care apar ºi privesc profesia
contabilã. Revista se distribuie gratuit membrilor sãi activi;
Codul etic naþional al profesioniºtilor contabili a fost revãzut, reclasificat ºi redenumit în
conformitate cu prevederile Codului etic IFAC ºi cu recomandãrile Uniunii Europene ºi
se adreseazã tuturor profesioniºtilor contabili ºi angajaþilor contabili din cadrul asociaþiilor
profesionale patronate de CECCAR;
Cartea auditorilor în domeniul calitãþii serviciilor contabile prestate de experþii contabili ºi
contabilii autorizaþi din România se adreseazã tuturor participanþilor la acþiunea auditului
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de calitate ºi vizeazã atât analiza modului de organizare ºi funcþionare a cabinetelor de
expertizã contabilã, cât ºi respectarea de cãtre acestea a normelor profesionale emise de
Corp;
Expertiza contabilã - norme profesionale - carte ce reprezintã un instrument de lucru
adresat experþilor contabili care cuprinde pe lângã Normele generale de bazã aplicabile
tuturor misiunilor ºi Norma ºi comentariile misiunilor privind expertizele contabile;
lucrarea Teste grilã pentru examenul de acces la profesia de expert contabil ºi de contabil
autorizat, care se adreseazã tuturor candidaþilor ce intenþioneazã ºi îndeplinesc toate condiþiile
sã se prezinte la examenul de acces la profesia de expert contabil ºi contabil autorizat.
Lucrarea cuprinde regulamentul privind accesul la profesie, tematicile disciplinelor de examen
pe categorii profesionale ºi testele grilã de verificare a cunoºtinþelor profesionale;
Ghidul pentru înþelegerea ºi aplicarea Standardelor Internaþionale de Contabilitate, ediþia
a II-a. Reeditarea acestei lucrãri face parte din acþiunile iniþiate de CECCAR în vederea
sprijinirii active a Programului de armonizare contabilã din România în concordanþã cu
directivele europene ºi cu Standardele Internaþionale de Contabilitate.
Auditul performanþei finanþelor publice, care trateazã din punct de vedere teoretic conceptul
de gestiune a performanþei, conceptele specifice de audit, iar din punct de vedere practic
tehnicile de culegere, interpretare ºi analizã a probelor de audit care stau la baza elaborãrii
raportãrilor de audit al performanþei.
 s-au mai publicat o serie de lucrãri profesionale despre Francizã, Auditul performanþei
finanþelor publice, Ghidul experþilor contabili ºi al contabililor autorizaþi în activitatea de
prevenire ºi combatere a spãlãrii banilor, Programul naþional de formare profesionalã
continuã etc.

Congresul al XIV-lea al profesiunii contabile din România

Cel mai marcant eveniment al anului 2002 la constituit Congresul profesiunii contabile.
Desfãºurat la Bucureºti sub deviza "Reglementare ºi dereglementare în contabilitate" Congresul s-a
bucurat de o prezenþã numeroasã a specialiºtilor strãini ºi din mediul economic românesc. Cu
ocazia Congresului a fost marcat într-un cadru deosebit momentul aniversar "10 ani de la reînfiinþarea
CECCAR" .

Cu acest prilej domnul Preºedinte afirma de la tribuna Congresului:

"S-au împlinit recent (la 10 iulie a.c.) 10 ani de la reînfiinþarea Corpului Experþilor Contabili
ºi Contabililor Autorizaþi din România - organism profesional cu tradiþie în profesia contabilã
româneascã ºi internaþionalã. Înfiinþat la data de 21 iulie 1921, Corpul profesioniºtilor contabili
români era cunoscut în þarã ºi în strãinãtate în perioada interbelicã, activitatea ºi modul sãu de
organizare ºi funcþionare constituind sursã de inspiraþie ºi de documentare pentru profesia contabilã
din unele þãri ale Europei acelor timpuri.

În ciuda terenului ostil pe care a reapãrut ºi cu toate greutãþile ºi dificultãþile întâmpinate,
explicate prin culturi ºi mentalitãþi formate timp de zeci de ani, care nu acceptau cã activitãþi
precum serviciile contabile ar putea fi exercitate altfel decât de stat ºi în numele exclusiv al statului,
Corpul profesioniºtilor contabili români s-a aºezat încã de la început pe poziþia de apãrãtor obiectiv
al interesului public, acþionând cu fermitate ºi intransigenþã pentru ca informaþiile contabile ºi
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financiare ale agenþilor economici sã satisfacã în mod fidel interesele tuturor actorilor: acþionari,
stat, salariaþi, bãnci, investitori, furnizori, clienþi etc.

În cei 10 ani, Corpul profesioniºtilor contabili români a crescut de la un an la altul ºi s-a
maturizat, având un loc bine stabilit în cadrul societãþii româneºti ºi un rol apreciat de cãtre masa
de operatori economici, ca fiind indispensabil pentru asigurarea unui mediu economic sãnãtos ºi a
unei economii care s-a dorit mereu a fi o economie în creºtere.

Principalele patru momente care au jalonat activitatea Corpului profesioniºtilor contabili români
în cei 10 ani de existenþã sunt legate de:

- asigurarea, în anul 1994, a cadrului legal privind existenþa ºi funcþionarea organismului
nostru profesional: Ordonanþa Guvernului nr. 65/1994, aprobatã prin Legea nr.
42/1995, în baza cãreia s-au elaborat documentele fundamentale ale unui organism nou,
autonom ºi de interes public: Regulamentul privind organizarea ºi funcþionarea Corpului
ºi Codul privind conduita eticã ºi profesionalã a membrilor;

- recunoaºterea internaþionalã, în anul 1996, a Corpului profesioniºtilor contabili români,
prin acceptarea ca membru al organismului mondial al profesioniºtilor contabili (IFAC) ºi
al organismului de specialitate al Uniunii Europene (Federaþia Experþilor Europeni), dovadã
elocventã cã profesia contabilã din România doreºte sã se organizeze ºi sã funcþioneze pe
directive ºi norme europene ºi, în acelaºi timp, sã aibã un mijloc de verificare a justeþei
acþiunilor întreprinse;

- desãvârºirea procesului de aºezare a profesiei contabile din România pe principiile etice
stabilite prin directivele europene, odatã cu reglementarea incompatibilitãþilor din activitatea
experþilor contabili ºi contabililor autorizaþi (prin Legea nr. 186/1999);

- stabilirea, în anul 2001, a orientãrilor ºi strategiei de dezvoltare a Corpului nostru în
urmãtorii 5-6 ani.

Întreaga activitate a Corpului a fost pusã în slujba economiei, a operatorilor economici, fiind
subordonatã în aceºti 10 ani la trei cerinþe fundamentale: competenþã, independenþã ºi
responsabilitate.

Pentru asigurarea competenþei profesionale au fost întreprinse acþiuni atât în ceea ce priveºte
obþinerea competenþei prin aºezarea procesului de acces la profesie pe bazã de norme europene (în
sensul cã pentru a obþine calitatea de expert contabil sau de contabil autorizat, dupã studiile de
specialitate, s-a introdus obligativitatea susþinerii unui examen de acces, a parcurgerii unui stagiu
practic de trei ani ºi a promovãrii examenului de aptitudini pentru intrarea în profesie), cât ºi în ceea
ce priveºte menþinerea competenþei prin procesul de formare continuã a membrilor, care, pe lângã
instruirea ºi pregãtirea individualã, a cuprins ºi parcurgerea a minimum 40 de ore anual în forme
organizate de pregãtire, seminarii ºi cursuri organizate cu asistenþã din partea organismelor
profesionale europene, oferitã în baza acordurilor de cooperare ºi colaborare încheiate de Corp.

Corpul a avut o contribuþie hotãrâtoare la asigurarea punerii în practicã de cãtre operatorii
economici a mãsurilor de reformã din domeniul contabilitãþii, prin pregãtirea-instruirea a peste
60% din personalul contabil din economie, iar începând din acest an, a pus în aplicare un program
de formare a aparatului contabil, pentru cunoaºterea ºi aplicarea Standardelor Internaþionale de
Contabilitate ºi raportare financiarã, program ce face parte integrantã din Programul naþional de
formare profesionalã care se întinde pe o perioadã de 3-5 ani.

De subliniat faptul cã, într-o perioadã relativ scurtã, s-a reuºit ca întreg procesul de educaþie,
de instruire ºi practicã în vederea accesului la profesia de expert contabil, precum ºi de formare
continuã dupã obþinerea diplomelor, sã fie întrutotul aliniat la normele ºi directivele europene - este
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concluzia grupului de experþi europeni care studiazã în România recunoaºterea diplomelor în profesiile
reglementate. În cei 10 ani de existenþã, sub egida Corpului au fost editate peste 100 titluri de
lucrãri profesionale pentru uzul profesioniºtilor contabili, iar revista lunarã a Corpului, precum ºi
rapoartele anuale au contribuit la mediatizarea activitãþilor desfãºurate de Corp atât în þarã, cât ºi în
rândul organismelor profesionale internaþionale sau naþionale din peste 50 de þãri.

Dificultãþi deosebite au fost întâmpinate în aceastã perioadã în ce priveºte etica profesionalã,
iar în cadrul acesteia, aspecte legate de independenþã în exercitarea profesiei, singura care asigurã cã
serviciile profesionale sunt exercitate cu integritatea ºi obiectivitatea pe care toþi utilizatorii
informaþiilor contabile le aºteaptã pentru a acorda credibilitate situaþiilor financiare ale unei
întreprinderi.

Într-un context mai larg, aceste dificultãþi îºi gãsesc explicaþia în faptul cã în societatea
româneascã, unde se menþine falsa impresie cã legi, instrucþiuni sau norme pot înlocui regulile de
eticã, s-au generalizat atât de mult situaþiile de incompatibilitate ºi de conflict de interese, încât
apar ca ceva normal; se "scapã" din vedere cã tocmai incompatibilitãþile ºi conflictele de interese
explicã în proporþie covârºitoare unele fenomene negative din economie, precum corupþia ºi evaziunea
fiscalã. În cadrul acestui tablou, la nivelul economiei ºi societãþii româneºti, profesia contabilã nu
putea sã facã excepþie. Aºa se explicã faptul cã, la nivelul judeþelor þãrii, în procent de 60-80%,
contabilitatea întreprinderilor ºi elaborarea situaþiilor financiare sunt realizate de persoane care nu
au nici calitatea de angajat ºi nici pe aceea de membru al organismului profesional, adicã de persoane
care nu sunt controlate sau controlabile în vreun fel asupra calitãþii lucrãrilor efectuate, ºi asta în
timp ce, în alte þãri, aceste persoane sunt înregistrate la organismul profesional ºi sunt declarate la
Registrul Comerþului precum celelalte persoane responsabile, cum sunt acþionarii, administratorii
etc.

Dificultãþile îºi au, de asemenea, originea în modul în care este înþeles rolul contabilitãþii de
cãtre autoritãþiautoritãþiautoritãþiautoritãþiautoritãþi. Deºi rolul contabilitãþii este acela de a furniza informaþii fiabile pentru toþi utilizatorii
- stat, acþionari, bãnci, organisme de bursã, furnizori, creditori, investitori etc. - autoritãþileautoritãþileautoritãþileautoritãþileautoritãþile au
conceput procesul de normare a contabilitãþii ºi au înþeles rolul contabilitãþii exclusiv ca pe un
mijloc de control al statului asupra întreprinderilor; acest concept eronat, dãunãtor pentru ceilalþi
actori care participã la viaþa întreprinderilor, nu s-ar putea materializa dacã s-ar fi realizat ceea ce în
alte þãri în tranziþie s-a realizat, ºi anume, externalizarea procesului de normare a contabilitãþii în
cadrul unei entitãþi autonome, cum ar fi o fundaþie - de tipul celei care emite Standardele
Internaþionale de Contabilitate, un organism profesional - cum se practicã în majoritatea þãrilor,
sau un organism autonom interdepartamental în care sunt atrase deopotrivã departamente ºi
ministere, precum ºi organismele profesionale de profil.

Recentele scandaluri de pe pieþele financiare americane au trezit la realitate ºefi de state,
parlamente, guverne, organisme profesionale naþionale ºi internaþionale, care analizeazã ºi stabilesc
mãsuri pentru redarea încrederii în contabilitate. Existã destule asemãnãri - pãstrând desigur
dimensiunile - între Enron ºi FNI; deosebirea este cã Enron a determinat conducerea statului sã ia
mãsuri radicale în domeniul contabilitãþii ºi auditului - legea promulgatã recent de preºedintele
Bush prevãzând mãsuri fãrã precedent pentru respectarea principiului independenþei în profesie - în
timp ce la noi nimeni nu a fost curios sã vadã slãbiciunile sistemului, în ce mãsurã raportãrile
contabile au permis ascunderea mecanismelor înºelãciunii, iar în ce priveºte independenþa în profesie,
dimpotrivã, ultimele reglementãri aruncã profesia contabilã într-o ceaþã generalã (Ordonanþa
Guvernului nr. 67).

Profesia contabilã, auditul, consultanþa financiarã au fost create ºi au primit dimensiunile
actuale datoritã interesului public. Tocmai datoritã semnificaþiei sociale a acestui interes, Consiliul
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Superior al Corpului a supus dezbaterii ºi aprobãrii, în ºedinþa sa din 9 august a.c., Codul etic
naþional al profesioniºtilor contabili, care reprezintã varianta revizuitã - aliniatã la Codul etic IFAC
ºi la cerinþele stabilite prin Directivele ºi Recomandãrile CEE - a Codului privind conduita eticã ºi
profesionalã, în aplicare din anul 1995.

Responsabilitatea profesioniºtilor contabili în furnizarea serviciilor ºi produselor contabile este
realizatã prin sistemul de asigurãri pentru riscul profesional ºi prin controlul de calitate pus la punct
- potrivit Recomandãrii CEE din 15 noiembrie 2000 - care funcþioneazã în cadrul Corpului începând
cu acest an.

În acest an aniversar se cuvine sã omagiem profesioniºtii contabili fondatori ai Corpului,
renãscut dupã patru decenii, personalul angajat ºi organele alese care au asigurat gestiunea profesiei
contabile prin cele 42 de filiale ale Corpului ºi sã mulþumim tuturor instituþiilor statului ºi
organismelor guvernamentale ºi neguvernamentale care au sprijinit crearea ºi dezvoltarea profesiei
contabile din þara noastrã.

Nutrim sentimente de recunoºtinþã pentru organismele internaþionale IFAC ºi FEE, ºi regionale
- FCM, FIDEF, CILEA, SEEPAD din care Corpul face parte, precum ºi pentru organismele
profesiei contabile din Franþa, Italia, Olanda ºi din alte þãri, care au sprijinit dezvoltarea profesiei
contabile din România.

CECCAR este hotãrât - potrivit strategiei sale aprobatã de Conferinþa Naþionalã - sã contribuie,
alãturi de celelalte organisme guvernamentale ºi profesionale, la continuarea în ritm susþinut a
reformelor în domeniul contabilitãþii, mai ales în ce priveºte creºterea rolului contabilitãþii ºi al
profesiei contabile în economie ºi redarea încrederii publicului în raportãrile financiare, potrivit
recomandãrilor stabilite de FEE.

Dr. ec. Marin TOMA
Preºedintele Consiliului Superior
al Corpului Experþilor Contabili ºi
Contabililor Autorizaþi din România"
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Aspecte din salã de la lucrãrile Congresului al XIV-lea al profesiei contabile din România
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Spicuiri din saluturile ºi mesajele transmise la Congresul din anul 2002:

Alocuþiunea dlui prof. univ. dr. HORIA CRISTEA,
preºedintele Comitetului de organizare
a Congresului al XIV-lea al profesiei contabile române

Doamnelor, domnilor delegaþi,
Doamnelor, domnilor invitaþi,
Stimaþi colegi,

Vã rog sã-mi îngãduiþi sã-mi exprim recunoºtinþa pentru prezenþa d-voastrã astãzi, aici, în
acest moment de mare semnificaþie pentru profesia contabilã din România. Al XIV-lea Congres
profesional al Corpului Experþilor Contabili ºi Contabililor Autorizaþi din România reprezintã, pe
de o parte, momentul aniversar al celor 80 de ani ai existenþei sale, de când regele Ferdinand I al
României a promulgat Legea din 13 iulie 1921 ca act de naºtere oficial al profesiei contabile din
România ºi al recunoaºterii juridice a Corpului de contabili autorizaþi ºi de experþi contabili ca
asociaþie profesionalã liberalã.

Totodatã, Congresul al XIV-lea marcheazã momentul aniversar al celor 10 ani de când instituþia
noastrã a renãscut în anii postrevoluþionari din iniþiativa unor persoane inimoase, cele mai multe
dintre ele aflându-se acum printre noi, care au contribuit decisiv la crearea ºi la noua recunoaºtere
legalã a ceea ce astãzi numim Corpul Experþilor Contabili ºi Contabililor Autorizaþi din România.
Este recunoscut sau nu putem trece cu vederea aportul, stãruinþa de care a dat dovadã unul dintre
entuziaºtii iniþiatori ai Corpului, care ºi-a legat numele, priceperea ºi perseverenþa, pentru a construi
bazele ºi edificiul instituþiei noastre ºi care a ºtiu sã obþinã recunoaºterea internaþionalã a profesiei
contabile româneºti la nivelul organismelor profesionale. Este vorba de domnul Marin Toma, ajutat
fiind de colaboratorii domniei sale, pe aceastã perioadã.

Ne onoreazã prezenþa d-voastrã aici, stimaþi delegaþi ºi invitaþi, oaspeþi din þarã ºi de peste
hotare ºi o considerãm ca o manifestare a solidaritãþii ºi dorinþei de unitate la nivelul global a
profesiei noastre. Suntem cu toþii în serviciul unuia din sistemele vitale ale fiecãrei naþiuni, ale
fiecãrei entitãþi economice, un sistem care funcþioneazã într-un cadru reglementat, în care dorim sã
primeze eficienþa ºi eficacitatea, care sã participe ºi sã stimuleze transformarea avuþiei naþiunilor în
surse ale valorii, în bunãstare. Optimizarea oricãrui potenþial ºi dobândirea performanþelor se aflã în
prezent în preocupãrile esenþiale ale fiecãruia, iar Congresul nostru reprezintã locul privilegiat de a
deschide dialogul, de a descifra drumul cãtre rãspunsul potrivit. Reglementarea sau dereglementarea în
contabilitate este tema în jurul cãreia ne-am propus sã ne reunim gândurile în dezbaterile care vor avea
loc la reuniunea plenarã ºi în ateliere. Înþelegerea ºi aplicarea Standardelor Internaþionale de Contabilitate
ºi de audit financiar, fiscalitatea, toate au ca scop sã exploreze condiþiile în care profesia contabilã, ca
unitate într-o diversitate, trebuie sã jaloneze exerciþiul profesional în slujba interesului public, într-un
mediu extern, adesea ostil, ºi în pieþe atât de diferite ca mentalitãþi ºi culturi. Suntem chemaþi sã
aducem rãspunsuri precise, cu maturitate profesionalã, pentru ca, în era globalizãrii economiilor ºi a
dezvoltãrii tehnologice fãrã egal, sã abandonãm sistemul contabil tradiþional ºi sã omogenizãm
standardele celui modern, sã stimulãm valorificarea capitalului intelectual ºi cunoºtinþele din domeniul
nostru de activitate. De asemenea, utilizatorii serviciilor noastre profesionale ne cer înnoirea, diversificarea
acestora, de naturã sã stimuleze crearea de valoare nouã, micºorarea costurilor, creºterea eficienþei.

Un loc important în lucrãrile Congresului este rezervat eticii ºi deontologiei profesionale. Nu
reprezintã pentru nimeni un secret abaterile grave de la deontologie comise de colegi de breaslã din
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diferite pãrþi ale lumii, inclusiv din þara noastrã. Recent, prevederile Codului de eticã IFAC au fost
actualizate. Regulile au devenit mai aspre. Este necesarã cunoaºterea acestor noi prevederi de fiecare
profesionist ºi controlul riguros al respectãrii acestora. Dar importantã mi se pare a fi înþelegerea
sensului lor profund, respectarea lor, nu de teama controlului, ci din respectul faþã de profesie, pe
care îl propagã fiecare enunþ. Am în vedere, în special, modul de definire a independenþei, precum
ºi a unicitãþii profesiei. Independenþa nu este o povarã, ci o stare de spirit, plinã, însã, de
responsabilitãþi. La rândul lor, unitatea, solidaritatea ºi competenþa sunt nu numai garanþii ale
seriozitãþii ºi succesului profesional, ci, mai ales, expresia identitãþii marilor îndatoriri pe care legea
ni le încredinþeazã. Negarea sau nerecunoaºterea acestor cerinþe etc. are, în prezent, semnificaþia
negaþiei legii. Este un domeniu larg, în care sunt aºteptate dezbateri pe mãsurã. Profesia contabilã
aºteaptã din partea reprezentanþilor sãi autorizaþi, aici de faþã, concluzii viabile, idei ºi drumuri noi
pentru consolidarea ºi dezvoltarea pieþei serviciilor profesionale financiar-contabile, precum ºi exerciþiul
acestora într-un cadru organizaþional unitar, omogen, capabil sã reuneascã diversitatea specializãrilor
liber alese de cãtre fiecare.

Sunt convins cã în aceste douã zile ale Congresului nostru veþi avea prilejul sã parcurgeþi
momente de adâncã reflecþie în legãturã cu problemele ce se pun în prezent profesiei noastre, sã
participaþi la dezbaterea acestora ºi sã contribuiþi, pe mãsurã, la soluþionarea lor.

Mulþumim încã o datã oaspeþilor noºtri pentru onoarea ce ne-au dovedit-o prin prezenþa lor.
Vã rog sã-mi permiteþi sã deschid lucrãrile Congresului cu dorinþa ca acestea sã fie cât mai

rodnice pentru fiecare.
Închei cu o reflecþie a unui filozof român, Constantin Noica: "Supunându-te ordinii, realizezi

libertatea".
Vã mulþumesc!

Mesajul dlui ION ILIESCU, Preºedintele României,
prezentat în faþa Congresului de cãtre
dl MIHAIL CONSTANTINESCU, consilier prezidenþial

Domnule preºedinte,
Doamnelor ºi domnilor,

Vã mulþumesc pentru amabila dumneavoastrã invitaþie de a participa la acest Congres. Deºi
îmi este imposibil sã fiu sã fiu prezent la lucrãrile dumneavoastrã, vã asigur de interesul deosebit pe
care îl am în realizarea cu succes a ceea ce v-aþi propus, astfel încât Congresul sã reprezinte un
moment important în dezvoltarea unei profesii care, în România, îºi are rãdãcini adânci.

Creºterea importanþei contabilitãþii, pentru gestionarea riscurilor ºi crizelor inevitabile ale
societãþii moderne, datorate mai ales miºcãrilor rapide de capital, ceea ce presupune ºi o componentã
previzionalã pentru orientarea activitãþii economice, precum ºi asigurarea unei discipline stricte a
cheltuielilor, a ordinii financiare, constituie elemente esenþiale în creºterea rentabilitãþii, a eficienþei
economice ºi a profitului, adicã, în esenþã, pentru valorificarea superioarã a muncii sociale sub
aspectul rezultatelor financiare.

Ca efect al informatizãrii, multe dintre acte vor fi, în viitor, fãcute pe aceastã cale. O astfel de
evoluþie, evident, este pozitivã. Economia digitalã, timpul, ca resursã unicã, nu sunt de imaginat fãrã
informatizarea crescândã a fluxurilor financiare ºi de mãrfuri. Dar, pe de altã parte, o asemenea evoluþie
poate implica ºi un risc major, deoarece în aceste condiþii incorectitudinea are adesea efecte dezastruoase.
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Lupta împotriva corupþiei, obiectiv de interes naþional, presupune o componentã strict legalã,
dar ºi o componentã de naturã moralã deosebit de importantã, deoarece de cele mai multe ori actele
de corupþie se reflectã ºi în contabilitate. În fond, ce este, decât corupþie, includerea în costuri a
unor cheltuieli nejustificate, excesive, a unor privilegii oculte ºi nu ca o consecinþã a meritelor
obþinute prin muncã ºi inteligenþã.

Astãzi corupþia nu mai este un fenomen ce se manifestã doar în raportul persoanelor cu
funcþionarii publici, ci ºi în raporturile dintre societãþile private care cautã sã obþinã avantaje nemeritate
prin mijloace necinstite, precum atragerea de persoane influente din societatea concurentã ori tãinuirea
unor pagube sau evoluþii negative. Or, competiþia modernã presupune, în mod necesar, corectitudine,
fãrã de care, în mare mãsurã, valorificarea efortului colectiv este compromisã. Indiferent de ce
spune superiorul, înregistrarea operaþiunii este fãcutã de cãtre contabil, care astfel îndeplineºte rolul
de ultim filtru al corectitudinii acelei operaþiuni.

Integrarea þãrii noastre în Uniunea Europeanã va atrage o înãsprire a concurenþei pe piaþã,
deci presupune un efort suplimentar de profesionalism. Sunt convins cã veþi face faþã acestei noi
sfidãri, în interesul þãrii, dar ºi al fiecãruia dintre noi în parte. De altfel, modul în care aþi reuºit sã
vã integraþi în unele structuri europene este o garanþie a succesului.

De aceea, în concluzie, îmi exprim speranþa cã, aºa cum de atâtea ori aþi gãsit modalitãþile ºi
resursele necesare, Congresul dumneavoastrã va reprezenta o oportunitate deosebitã pentru a putea
face faþã condiþiilor tot mai complexe ale dezvoltãrii.

Cu aceastã încredere, vã urez succes deplin în lucrãrile dumneavoastrã, multã putere de muncã
ºi inventivitate, temelie a oricãrui progres.

Salutul adresat Congresului
de cãtre dl. THEODOR STOLOJAN

Bunã ziua tuturor,
Dragi colegi,

Folosesc acest cuvânt, "colegi", din douã motive: unul pentru cã avem aceeaºi bazã de studii,
economia, studiile economice, al doilea pentru cã d-voastrã reprezentaºi o meserie liberalã, sunteþi
oameni, care majoritatea trãiþi pe propriile picioare, pe venituri obþinute din efortul de a vã exercita
meseria de expert contabil. De aceea, este puþin spus cã sunt bucuros de aceastã invitaþie, fãcutã de
cãtre colegul meu de facultate, dl. Marin Toma, pentru cã, în acelaºi timp, simt ºi un motiv de
mândrie ori de câte ori sunt faþã în faþã cu oameni care au aceastã profesie de contabilitate, deoarece,
când cineva vrea sã mã ofenseze pe mine puþin în lumea politicã, îmi spune "contabilul". Eu îi
privesc cu îngãduinþã, întrucât cunosc de unde vine aceastã subestimare a profesiei contabile. Vine
din perioada când, tânãr absolvent al Facultãþii de Finanþe, Credit ºi Contabilitate din Bucureºti,
m-am prezentat la post ºi am primit salariul de stagiar de 1.050 de lei, cu 50 de lei mai puþin decât
un inginer stagiar, ºi am întrebat de ce. Atunci am primit prima lecþie de viaþã. Mi s-a explicat cã
profesia asta de contabil, de economist, sigur cã este importantã, dar parcã este mai puþin importantã
decât altele. A trebuit sã vinã Revoluþia pentru ca aceastã profesie sã iasã la luminã în adevãrata sa
însemnãtate.

De multe ori, în dialogul cu oamenii, sunt întrebat de ce România se aflã în coada tuturor
þãrilor în aceastã tranziþie, de ce sãrãcia se mãreºte în România, de ce corupþia se agraveazã pe an ce
trece, ºi, desigur, rãspunsurile diferã în funcþie de audienþã, de pregãtirea audienþei, de modul cum
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trebuie sã subliniez aici douã aspecte, de care depinde nivelul corupþiei în România, nivelul sãrãciei,
întârzierea în redresarea unitãþilor. Primul aspect se referã la firme, la societãþi comerciale, la
întreprinderi de la care noi aºteptãm sã se restructureze, sã înceapã sã lucreze profitabil ºi ne întrebãm
de ce-i atâta întârziere. Avem aici un rãspuns de care suntem direct interesaþi ºi noi, cei care avem
aceste studii economice. O întreprindere, o societate comercialã, nu se restructureazã decât dacã simte
presiune asupra ei. Altfel nu o face, nu are niciun motiv. Aceastã presiune vine din douã pãrþi: o
presiune din interiorul întreprinderii, care este concretizatã în relaþia dintre proprietar, acþionari,
consiliul de administraþie ºi managementul întreprinderii. Aceastã relaþie este deficitarã în România
prin privatizarea în masã, prin fel de fel de escroci care joacã rolul de proprietari ºi aºa mai departe, ºi
care numai la restructurare nu se gândesc, ci la decapitalizarea întreprinderilor, iar managementul
bate mâna cu ei pentru a face acest lucru. Tot în cadrul presiunii interne se aflã contabilii, cei care au
datoria sã oglindeascã tot ce se miºcã în întreprindere, ºi avem cazuri destul de multe în care dânºii se
complac în situaþia ca, fiind în interiorul unei întreprinderi, unde se dezvoltã aºa-zisa contabilitate
creativã, sã nu ia atitudine, sã nu plece de acolo. Sigur, putem înþelege de ce nu pleacã.

Dar foarte importantã ºi mult mai importantã, poate, este presiunea externã. Presiunea externã
exercitatã, dacã vreþi, de cei care fac auditul unei întreprinderi, de experþii contabili. Nu de puþine
ori, avem cazuri nenumãrate, Bancorex, Banca Agricolã ºi alte bãnci care au fost expertizate de
experþi din afara întreprinderii ºi care nu au semnalat absolut nimic, an de an, ceea ce a fãcut ca în
aceste bãnci, într-o cârdãºie deplinã, sã irosim nu sute de milioane de dolari, ci miliarde de dolari,
care, o parte din ele, au fost preluate la datoria publicã a României ºi o plãtim astãzi cu toþii din
impozite ºi taxe. De aceea, este o minciunã când auzim cã în România "nu sunt bani". Nu sunt bani
sã putem da niºte alocaþii mai mari pentru copii. Sigur cã nu sunt bani, pentru cã am irosit miliarde
de dolari. Din acest sistem falimentar al bãncilor, din sistemul fondurilor mutuale, din decapitalizarea,
devalizarea întreprinderilor º.a.m.d. Sigur ºi bursa, ºi creditul sunt tot mijloace prin care întreprinderile
sunt supravegheate ºi ar trebui sã emitã semnale în legãturã cu situaþia proastã sau cu evoluþia
nesatisfãcãtoare a unor întreprinderi sau a altora.

Prin urmare, aceastã profesie de expert contabil, de auditor este una din cele mai importante
profesii pentru sãnãtatea întreprinderilor, a societãþilor comerciale de care depinde ºi azi sãnãtatea
economiei. Al doilea motiv pentru care suntem destul de implicaþi cei cu profesie economicã, contabilã,
ºi care a permis, nu asta reprezintã neapãrat cauza principalã, dar a permis, dacã vreþi, o irosire
uriaºã de resurse în România, ºi care din pãcate mai continuã în unele pãrþi, în tranziþie, este acela
cã noi creãm o asemenea instituþie, ea nu funcþioneazã aºa cum se presupune cã ar funcþiona într-o
economie de piaþã cu experienþã, maturizatã. Dimpotrivã, nu de puþine ori, aceste instituþii create
nu-ºi îndeplinesc rolul ºi, neîndeplinindu-ºi rolul de supraveghere a unor pieþe, avem rezultatele pe
care le avem: miliarde de dolari preluate la datoria publicã ºi plãtite din impozite ºi taxe, care de fapt
reprezintã plata corupþiei din România. Comisia Naþionalã a Valorilor Mobiliare are ca misiune sã
supravegheze tot ce înseamnã fonduri mutuale în România. Dezastrul FNI-ului a fost posibil,
printre altele, pentru cã aceastã instituþie, în loc sã-ºi exercite meseria, a dat continuu derogãri unui
fond, pânã când s-a prãbuºit. Dacã ar fi pus piciorul în prag de la bun început, dacã ºi-ar fi exercitat
meseria, profesia, un asemenea dezastru ar fi existat, dar de dimensiuni mult mai reduse.

De 10 ani avem o instituþie a statului, Banca Naþionalã, care trebuie sã supravegheze bãncile
comerciale. Timp de 10 ani, bãncile comerciale au fost, nu toate, dar destul de multe ºi mari,
instrumentul principal de exercitare a corupþiei, de acces la credite, de irosire a unor sume incredibile.
Abia în ultimii doi ani situaþia s-a corectat în mod radical în acest domeniu, din pãcate nu datoritã
nouã, ci la presiunea organismelor financiare internaþionale, care au venit ºi ne-au spus: "Domnilor,
aºa nu se mai poate!". ªi, sigur, privatizarea bãncilor comerciale.
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Am dat aceste exemple pentru a înþelege cu toþii douã lucruri: în primul rând, rãspunderea de
pe umerii noºtri este foarte mare. Noi nu putem lucra ca doi avocaþi care au doi clienþi ºi, la un
moment dat, cei doi avocaþi îºi trimit o scrisoare unul altuia, ºi îºi spun: "domnule, fii atent cã este
pericol ca aceºti clienþi sã se înþeleagã ºi noi nu avem un job". Meseria noastrã nu ne permite niciun
fel de derogare, nici de la moralã, nici de la legile þãrii. Dacã noi abdicãm, dezastrul devine mult mai
mare. În al doilea rând, nu este posibilã lupta împotriva corupþiei fãrã ca aceastã profesie a noastrã
sã se afle în primele rânduri ale luptei.

Doresc mult succes lucrãrilor Congresului ºi, încã o datã, împreunã, trebuie sã fim mândri cã
am absolvit o facultate în care exista ªcoala româneascã de contabilitate, o ºcoalã care întotdeauna
a pregãtit specialiºti de mâna întâi.

Vã mulþumesc!

Mesajul Ministerului Finanþelor Publice,
prezentat de cãtre dl. NICOLAE CRISTESCU,
directorul contabilitãþii din Ministerul Finanþelor Publice

Stimate domnule preºedinte,
Stimaþi participanþi,

Permiteþi-mi, mai întâi, sã adresez salutul conducerii Ministerului Finanþelor Publice tuturor
celor de faþã ºi sã urez succes lucrãrilor celui de-al XIV-lea Congres al profesiei contabile din
România. În contextul evoluþiilor de ansamblu înregistrate în economia româneascã, adaptarea
sistemului contabil ºi dezvoltarea profesiei reprezintã un factor esenþial în crearea unui mediu de
afaceri corespunzãtor, astfel încât cei care investesc sã beneficieze de informaþii care sã-i ajute în
evaluarea riscurilor ºi beneficiilor privind investiþiile lor.

Totodatã, necesitatea ca societãþile comerciale româneºti sã fie capabile sã stabileascã relaþii cu
investitorii, cu furnizorii ºi clienþii europeni ºi internaþionali a impus sã se realizeze baza principiilor
ºi regulilor recunoscute pe plan european ºi internaþional. Aºa cum specificã ºi rapoartele Comisiei
europene, asimilarea în legislaþia unui stat a reglementãrilor europene sau internaþionale nu este
suficientã pentru asigurarea implementãrii corespunzãtoare a acestora, realizarea obiectivelor propuse
trebuind însoþitã de un program adecvat de implementare. Astfel, trebuie sã subliniem faptul cã
încã din prima fazã a reformei contabile din România, respectiv 1 ianuarie 1994, a fost adoptatã
cea mai mare parte din conceptele, principiile ºi metodele prevãzute de directivele europene ºi
recunoscute de practica internaþionalã. Ulterior, urmare a evaluãrilor efectuate asupra procesului
de implementare a reglementãrilor contabile existente, efectuate de organizaþiile financiare
internaþionale ºi în cadrul procesului de monitorizare a performanþelor mediului de afaceri românesc,
au fost stabilite noi obiective pe termen scurt, mediu ºi lung, precum ºi mãsurile complete de
realizare, care sã conducã la creºterea capacitãþii întreprinderilor româneºti de a atrage investiþii de
capital privat ºi internaþional. Aceste obiective au fost însuºite de Guvernul României, fiind cuprinse
în acte normative prin care s-au asigurat condiþiile de implementare a prevederilor programului de
aplicare a acordurilor încheiate între Guvernul României ºi Banca Internaþionalã pentru Reconstrucþie
ºi Dezvoltare ºi, respectiv, Banca Mondialã, destinat dezvoltãrii instituþionale a sectorului privat.
Menþionãm faptul cã, în cadrul programului pentru ajustarea sectorului privat, obiectivele domeniului
contabil ºi ale dezvoltãrii profesiei au fost clar exprimate ºi au avut în vedere emiterea de cãtre
Ministerul Finanþelor Publice a unei reglementãri pentru introducerea cadrului de dezvoltare a
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sistemului contabil ºi a cadrului conceptual pentru standardele internaþionale de audit. Mai mult,
în cadrul acordului PSAL II, la capitolul privind planul de implementare pentru un mediu de
afaceri îmbunãtãþit, se solicitã Guvernului României sã asigure condiþiile necesare pentru
implementarea Standardelor Internaþionale de Contabilitate ºi a procedurilor de audit financiar
recunoscute pe plan internaþional.

Totodatã, trebuie menþionat cã, în procesul de armonizare cu IQ-ul comunitar, reglementãrile
contabile naþionale au constituit un punct de reper atât în capitolul de negocieri interne, cât ºi în
cele în curs de negociere. Astfel, în cadrul negocierilor pentru capitolul 5, "Dreptul societãþilor
comerciale", încheiat provizoriu, precum ºi în cadrul subcomitetului de asociere "Piaþa internã", cu
ocazia procesului de examinare analiticã a IQ-ului comunitar pe 1999-2000, experþii Comisiei
europene au apreciat pozitiv evoluþiile înregistrate în domeniu, lucru, de altfel, menþionat ºi în
raporturile anuale ale Comisiei, punând un accent deosebit pe eforturile ce trebuie întreprinse pe
linia asigurãrii unei implementãri corespunzãtoare, ca o cerinþã a realizãrii depline a obiectivelor
propuse. În acest sens, se poate spune cã, la aceastã datã, s-a realizat un cadru legislativ armonizat
cu Directivele europene, a IV-a privind întocmirea conturilor anuale ale societãþilor individuale, a
VII-a privind întocmirea conturilor consolidate, a VIII-a privind recunoaºterea de cãtre stat a
persoanelor abilitate cu efectuarea auditului financiar, dar ºi cu cerinþele de prezentare a situaþiilor
financiare în conformitate cu Standardele Internaþionale de Contabilitate. Specificãm însã cã aceste
evoluþii nu se referã decât la reglementãrile aplicabile societãþilor cotate ºi altor societãþi reprezentative
ale economiei româneºti de piaþã ºi care îndeplinesc douã din cele trei criterii prevãzute de Directiva
a IV-a a Uniunii Europene, pentru celelalte societãþi fiind elaborate reglementãri contabile distincte,
simplificate, armonizate la directivele Uniunii Europene ºi care vor intra în vigoare începând cu
1 ianuarie 2003. Putem concluziona, astfel, cã programul de continuare a dezvoltãrii sistemului
românesc de contabilitate are ca obiectiv principal asigurarea de cãtre profesia contabilã, contabili
autorizaþi, experþi contabili ºi auditori, a urmãririi implementãrii corespunzãtoare a tuturor acestor
reglementãri armonizate, eforturi importante ale profesiei vizând ºi implementarea corectã a
reglementãrilor contabile armonizate cu directivele europene ºi Standardele Internaþionale de
Contabilitate pentru bãnci ºi asigurãri, aprobate prin reglementãri distincte. Pentru susþinerea acestui
proces, Ministerul Finanþelor Publice, în calitatea sa de autoritate a statului în domeniul reglementãrii
contabile, ºi-a oferit ºi-ºi oferã în continuare disponibilitatea colaborãrii atât cu Corpul Experþilor
Contabili ºi Contabililor Autorizaþi din România, cât ºi cu Camera Auditorilor Financiari din
România, atât pe linia programelor de pregãtire profesionalã, cât ºi pe linia sprijinirii tuturor acþiunilor
care privesc dezvoltarea profesiei.

Aºa cu se cunoaºte, strategia de implementare a programului de dezvoltare a sistemului de
contabilitate vizeazã asigurarea unui plan de acþiune pe etape, care permite ca adoptarea reglementãrilor
contabile armonizate sã se facã treptat, astfel încât sã se asigure perioada de timp necesarã asimilãrii
corecte, dar ºi crearea infrastructurii corespunzãtoare ºi adoptarea comportamentului general de
tranziþie culturalã ºi de mentalitate. În acest scop, cu finanþarea Bãncii Mondiale în perioada
2000-2001 a fost derulat programul de pregãtire profesionalã pentru personalul de specialitate ce a
intrat în prima etapã de implementare a noilor reglementãri, în prezent fiind în curs de lansare
programul de pregãtire finanþatã de Guvernul Marii Britanii, prin departamentul de dezvoltare
internaþionalã destinatã pregãtirii personalului din administraþia fiscalã, control ºi auditori.
Responsabilitatea de bazã însã pentru pregãtirea profesioniºtilor revine asociaþiilor profesionale,
care prin programele proprii de pregãtire trebuie sã aibã în vedere asigurarea unui nivel de cunoºtinþe
superior pentru toate categoriile de membri.
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În încheiere, profitãm de aceastã ocazie pentru a menþiona faptul cã, în acest an, Comisia
Europeanã a decis ca începând cu anul 2005 situaþiile financiare ale societãþilor care desfãºoarã
activitãþi în statele membre sã fie întocmite potrivit Standardelor Internaþionale de Contabilitate.

Asigurându-vã, încã o datã, de întreaga noastrã disponibilitate ºi pe viitor, permiteþi-ne sã vã
adresãm urãrile noastre de succes lucrãrilor Congresului, exprimându-ne întreaga convingere cã
atât plenul, cât ºi lucrãrile pentru ateliere vor ajuta profesia contabilã româneascã sã soluþioneze
problemele vizând atât aplicarea Standardelor Internaþionale de Contabilitate, cât ºi conduita
profesionalã a membrilor Corpului Experþilor Contabili ºi Contabililor Autorizaþi din România.

Vã mulþumesc foarte mult!

Salutul adresat Congresului
de cãtre dl prof. univ. dr. PAUL BRAN,
rectorul Academiei de Studii Economice Bucureºti

Stimaþi participanþi la acest congres al profesiei de contabilitate,

Mã bucur cã sunt invitatul d-voastrã, în douã ipostaze: în primul rând, vreau sã vã aduc salutul
Asociaþiei Generale a Economiºtilor din România, o asociaþie care doreºte sã-i punã la respect pe
cei care ne subestimeazã meseria de economist ºi sã vã spun, cu pãrere de bine, dar ºi puþin întristat,
ºi o sã vedeþi de ce, cã sunteþi cea mai dinamicã ramurã a economiºtilor. Asta mã bucurã. Cealaltã
parte este cã eu sunt finanþist ºi aº fi dorit ca ºi finanþiºtii sã fie mai dinamici. Începând de anul
trecut, de la Congresul Asociaþiei Generale a Economiºtilor, asociaþia sau instituþia d-voastrã a
devenit parte activã a acestui forum al economiºtilor ºi dorim în continuare sã avem lângã noi
aceastã instituþie a profesiei de economist ºi contribuþia d-voastrã este din ce în ce mai bunã.

În calitate de rector al Academiei de Studii Economice vã spun cã aceasta, ºi o ºtiþi ºi dvs., este
o ºcoalã de economiºti. Sigur cã ºi aici specialitatea de contabilitate se bucurã de o atenþie deosebitã.
Poate cei mai mulþi studenþi, dacã comparãm cu celelalte facultãþi, sunt la Facultatea de contabilitate
ºi informaticã de gestiune. ªi asta o spun aºa. Cu un ochi care plânge, unul care râde, pentru cã
partea de finanþe este puþin mai în urmã, dar nu chiar aºa de mult. Sigur cã am vãzut cã noi eram
în conflict cu partea tehnicã, cu specialitãþile tehnice, dar acum am vãzut cã nici politicienii nu
privesc cu un ochi bun ascensiunea noastrã. De aceea, trebuie sã le spunem aºa: a produce este un
lucru bun; a gospodãri, care este meseria noastrã, este un lucru tot atât de bun, dacã nu chiar mai
bun. De mii de ani muncim ºi producem ºi tot sãraci suntem. Înseamnã cã avem o hibã. Iar aceastã
hibã este modul cum gospodãrim avutul. ªi aici este vina ºi, totodatã, sarcina noastrã sã îndreptãm
lucrurile. Sigur cã am acum un prilej deosebit sã vã spun cã instituþia din care majoritatea proveniþi,
direct sau indirect, prin celelalte facultãþi ºi universitãþi economice din þarã, Academia de Studii
Economice, a intrat anul acesta în cel de-al 90-lea an de existenþã. Lucru care ne bucurã, pentru cã
aniversãm acest eveniment ºi cu un rezultat bun în privinþa cerinþei candidaþilor de a veni la Academia
de Studii Economice. Suntem cel mai cãutat institut de învãþãmânt superior. Sigur, sper sã nu
avem soarta celor de la OTV.

În numele acestor douã instituþii, Asociaþia Generalã a Economiºtilor ºi ASE, vã mulþumesc
pentru cã, prin modul în care vã realizaþi d-voastrã meseria, prin ceea ce aþi rezolvat ºi rezolvaþi,
contribuiþi ºi d-voastrã, în mod direct, la prestigiul instituþiei noastre. Vã doresc succes la acest
Congres ºi vã rog sã fiþi alãturi ºi de AGER, ºi de ASE.

Vã mulþumesc!
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Salutul adresat Congresului
de cãtre dl JEAN FRANÇOIS DES ROBERT,
director al dezvoltãrii parteneriatelor internaþionale
din cadrul profesiei contabile franceze

Domnule preºedinte,
Doamnelor ºi domnilor,

Aº vrea sã salut ºi sã exprim susþinerea în numele profesiei contabile franceze, al instituþiilor
contabile ºi, în acelaºi timp, în numele preºedintelui Companiei Naþionale a Auditorilor (CNCC) -
dl Michel Tudel, al preºedintelui Consiliului Superior al Ordinului Experþilor Contabili (CSOEC),
dar ºi în numele Federaþiei Internaþionale a Experþilor Contabili Francofoni (FIDEF), care este
reprezentatã aici de delegatul sãu, dl. Gualiano Raphael.

Suntem fericiþi sã revenim în România, a doua oarã la rând, pentru a participa la Congresul
CECCAR. Pentru noi România este foarte aproape de Franþa, unii chiar ne reproºeazã puþin asta,
dar de fapt nu este vina noastrã, pentru cã toþi suntem galo-romani. În aceastã perioadã în care
contabilitatea ºi auditul apar pe prima paginã a ziarelor, în aceastã perioadã în care scandalurile
financiare pun sub semnul întrebãrii profesia noastrã de contabili ºi de auditori, când autoritãþile
americane vor sã controleze cabinetele noastre din toate þãrile lumii fãrã sã þinã însã cont de principiile
de teritorialitate sau de secret profesional, în aceastã perioadã de revoluþie contabilã, trebuie sã
întãrim legãturile între profesiile noastre, legãturile între diferitele þãri ale Europei, atât între statele
membre, cele 15 state membre, cât ºi între statele candidate, printre care vã numãraþi ºi dvs.;
trebuie sã întãrim legãturile între þãrile francofone, cãci existã o contabilitate francofonã, ceea ce
explicã prezenþa FIDEF-ului aici, ºi, în acelaºi timp, trebuie sã întãrim legãturile între cei trei
actori principali ai profesie noastre: experþii contabili, pe de o parte, auditorii, pe de altã parte, ºi
statul ºi Ministerele de Finanþe, la care trebuie sã adãugãm ºi Comisia Valorilor Mobiliare.

Deci, datoritã acestei coeziuni între diferiþi membri ai profesiei noastre am ajuns sã sãrbãtorim
12 ani aici, în România, ºi sperãm sã urmeze alþi ani, tot mai bogaþi, ºi sã ne încadrãm într-o
evoluþie mondialã, nu doar o evoluþie europeanã, ci o evoluþie globalã ºi pe deplin internaþionalã,
caracterizatã prin apariþia unor noi standarde de contabilitate, care sperãm sã ne permitã sã evitãm
scandalurile ca Enron sau WorldCom. Sigur, în Franþa avem ºi acum scandaluri, dar, de fapt, cred
cã acestea existã în toate þãrile lumii ºi este rolul profesiei noastre, ca uniþi, sã evitãm ºi sã prevenim
acest tip de probleme, tocmai prin dezvoltarea acestor celebre standarde internaþionale, nu numai
pentru marile întreprinderi, ci ºi pentru întreprinderile mici ºi mijlocii, aºa cum vom vedea ulterior.

Deci, vã salut în numele profesiei contabile franceze, dar ºi în numele dlui René Ricol -
preºedintele IFAC, pentru cã suntem foarte mândri cã este francez, care va fi numit în funcþie la
Congresul de la Hong Kong. Aºteptând acest moment suntem foarte încântaþi sã vã invitãm în
rândurile noastre la Congresul experþilor contabili de la Montpellier, între 3-5 octombrie, unde o sã
discutãm cam despre aceleaºi subiecte pe care le dezbatem ºi astãzi.

Deci, vã mulþumesc încã o datã pentru invitaþie ºi sperãm sã colaborãm cel puþin pânã la
sfârºitul mileniului.
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Salutul adresat Congresului de cãtre dl. PERO SKOBIC,
secretar general al Asociaþiei sârbe a contabililor ºi auditorilor,
preºedintele Parteneriatului Sud-Est European
pentru Dezvoltarea Contabilitãþii (SEEPAD)

Dragi colegi ºi profesioniºti,

Ca rezultat al tendinþelor globale internaþionale de armonizare din toate domeniile, vreau sã
salut Congresul d-voastrã, sã vã urez succes ºi sã se termine acest Congres cu foarte multe realizãri.
Ca rezultat al tendinþelor globale ºi al proceselor internaþionale de armonizare din toate domeniile,
s-a creat, în 1999, SEEPAD. Prima conferinþã s-a þinut la Sinaia; aceastã organizaþie a fost
semnatã de toate asociaþiile profesionale ºi a fost susþinutã ºi de alte tipuri de organizaþii. Urez
succes lucrãrilor Congresului d-voastrã din partea acestei organizaþii!

Salutul adresat Congresului de cãtre dl. LUCA SAVINO,
reprezentant al Consiliului Naþional al Revizorilor din Italia

Doamnelor ºi domnilor,
Dragi colegi,

Este o mare onoare pentru mine sã mã aflu aici. În numele Consiglio Nazionale dei Ragionieri
Commercialisti ed Economisti d’impresa aº dori sã-mi exprim recunoºtinþa pentru aceastã invitaþie
de a lua parte la acest Congres. Pentru mine, personal, nu este prima datã când mã aflu în România
ºi mã simt ca acasã. Pentru cã prima datã am fost în 1996 cu niºte colegi britanici, am pregãtit
prezentarea raportului cãtre FEE pentru acest institut ºi când am vãzut progresul ºi dezvoltarea
institutului d-voastrã din 1996 ºi pânã acum, pot sã-mi exprim bucuria pentru succesul d-voastrã.
Astfel, în numele preºedintelui nostru, dl. Santorelli, ºi al meu personal, aº dori sã transmit cele
mai bune urãri lucrãrilor Congresului ºi vã mulþumesc pentru atenþia d-voastrã.

Salutul adresat Congresului de cãtre dl. SIMEON MILEV,
preºedintele Institutului Contabililor Publici Autorizaþi din Bulgaria

Stimate doamne,
Stimaþi domni,

Sunt deosebit de fericit sã fiu prezent la acest Congres, în calitate de proaspãt preºedinte al
Institutului Contabililor Publici Autorizaþi din Bulgaria. Împreunã cu mine este prezent ºi fostul
preºedinte al Institutului, ceea ce este foarte bine, deoarece dânsul mã poate introduce în aceastã
atmosferã prieteneascã. Eu sper cã acest Congres se va termina cu succes ºi va uni eforturile profesiei
noastre, pentru a putea ajuta la dezvoltarea unei noi Europe unite.

În contextul Congresului, aº vrea sã spun cã în Bulgaria deja sunt în vigoare Standardele
Internaþionale de Audit, iar din 1 ianuarie 2003, potrivit noii legi a contabilitãþii, vor fi aplicate
standardele internaþionale pentru toate întreprinderile publice ºi instituþiile. Aºa cã noi toþi avem
probleme similare ºi sper cã le vom rezolva în anii urmãtori.
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Încã o datã, urãm succes lucrãrilor acestui Congres, ºi, aºa cum spunem noi, bulgarii, "Drum
bun"!

Salutul adresat Congresului
de cãtre dna. ALDONA KAMIELA SOWINSKA,
vicepreºedinte a Asociaþiei Contabililor din Polonia

Doamnelor ºi domnilor,

În numele Asociaþiei Contabile din Polonia vã aduc cele mai calde salutãri din Polonia.
Sigur cã mi-am pregãtit ºi eu un discurs referitor la transformãrile pe care le-a suferit rolul

asociaþiei noastre în Polonia, despre toate problemele, scandalurile, colapsurile Enron, dar nu vã
speriaþi, nu voi rosti acest discurs. Toatã lumea a fost tristã, predecesorii mei, cei care au vorbit
înainte au fost mai triºti, mai serioºi, ºi pentru cã ne aflãm între prieteni ºi profesioniºti, eu ºi
d-voastrã, aici de faþã, toþi la un loc, ºtim ce avem de fãcut în viitor.

Doamnelor ºi domnilor, vã doresc lucrãrile cele mai fructuoase în cadrul acestui Congres ºi vã
urez succes în a face faþã provocãrilor pe care viitorul le pune în faþa d-voastrã ºi în faþa noastrã.

Toate cele bune!

Salutul adresat Congresului de cãtre dl. PETR KRIZ,
preºedintele Camerei cehe a Auditorilor

Domnule Preºedinte,
Doamnelor ºi domnilor,

Aº vrea sã vã mulþumesc pentru amabila invitaþie la acest Congres al profesiunii contabile din
România.

Aº vrea, de asemenea, sã transmit salutãrile profesiunii de audit din Cehia ºi salutãrile mele
personale tuturor profesioniºtilor contabili din România.

Vã mulþumesc foarte mult cã ne-aþi dat ocazia de a ne afla aici, mai ales pentru cã îmi place
programul Congresului d-voastrã. Mi-am dat seama cã principalele teme sunt foarte similare cu
problemele care sunt în momentul de faþã de actualitate ºi sunt dezbãtute de profesiunea contabilã,
în general, ºi deci ºi în Republica Cehã. Este vorba în special de Standardele Internaþionale de
Contabilitate ºi de reglementãrile de audit ºi abia aºtept sã-mi fac o impresie de ansamblu asupra
evoluþiilor actuale ale acestora în România.

Vã doresc ca acest Congres sã contribuie la un viitor fructuos al profesiunii contabile din
România ºi la integrarea sa în structurile europene. Cele mai bune urãri!



393

Salutul adresat Congresului
de cãtre dl. THANAS DHIMARKO,
preºedintele Consiliului de conducere al Asociaþiei Contabililor din Albania

Stimate doamne ºi stimaþi domni,

În numele delegaþiei Asociaþiei Contabililor din Albania salutãm Corpul Experþilor Contabili
ºi Contabililor Autorizaþi din România, toþi participanþii acestui Congres ºi în mod personal pe
preºedintele Corpului, domnul Marin Toma, marele prieten al asociaþiei noastre. Salutãm ºi invitaþii
Congresului din Federaþia Internaþionalã a Contabililor (IFAC), forumurile ºi asociaþiile din Balcani,
Europa ºi din celelalte þãri.

Apreciem foarte mult marele ºi generosul ajutor oferit de Corpul Experþilor Contabili ºi
Contabililor Autorizaþi din România ºi în mod deosebit din partea domnului Marin Toma, cu
legislaþia ºi literatura profesionalã, trimisã în mod continuu. Suntem recunoscãtori ºi exprimãm
mulþumirile noastre ºi Federaþiei Internaþionale a Contabililor (IFAC) ºi asociaþiilor omoloage din
Slovenia, Elveþia, Republica Cehã ºi Ungaria.

Aceastã experienþã a fost foarte folositoare pentru analizele asupra stãrii serviciilor contabilitãþii
din þara noastrã, organizarea ramurilor profesionale ºi a instituþiilor specifice pentru completarea
legislaþiei, necesarã pentru instituþionalizarea economiei pe piaþa liberã, legalã, transparentã, pentru
minimizarea activitãþii pieþei informale ºi pentru crearea condiþiilor obiective în execuþia normalã a
obligaþiilor legii contabilitãþii.

Punctul nostru de vedere asupra acestor probleme tinde sã fie susþinut din ce în ce mai mult
din partea organelor de guvernare ºi a Comisiei Parlamentare pentru Economie. Îmbunãtãþirile
radicale în legislaþia ºi practicile noastre sunt acum parte ºi a programului noului Guvern.

Din acest motiv, avem nevoie sã întãrim relaþiile de colaborare cu asociaþia românã, cu celelalte
asociaþii ºi cu Federaþia Internaþionalã a Contabililor (IFAC), pentru depãºirea stãrii actuale ºi
normalizarea acestor servicii ºi a domeniilor de profesie respective în þara noastrã.

Urãm succes Congresului al XIV-lea al profesiei contabile din România.
Dorim ca între asociaþiile noastre colaborarea sã aibã loc la niveluri cât mai înalte, pentru

normalizarea serviciilor contabilitãþii în cadrul unei economii de piaþã.

Salutul adresat Congresului
de cãtre dl. IOAN CUZMAN

Doamnelor ºi domnilor participanþi,

În primul rând, doresc sã vã aduc salutul meu personal ºi al instituþiilor pe care le reprezint, ºi
anume societãþile de investiþii financiare. De asemenea, vã salut în calitate de preºedinte al Uniunii
Naþionale a Organismelor de Plasament Colectiv, adicã al investitorilor financiari.

Trebuie sã vã spun cã mã simt onorat de aceastã invitaþie pe care ne-a fãcut-o dl. preºedinte
Marin Toma.

Desigur, mi-am pregãtit un discurs foarte serios, însã n-aº vrea sã cad în cealaltã extremã. Este
foarte greu sã vorbeºti dupã atâtea personalitãþi ºi sã spui lucruri importante, la fel de serioase. De
aceea, voi prelua exemplul doamnei profesor din Polonia, adicã voi încerca sã am o abordare mai
lejerã ºi sper ca acest lucru sã nu fie considerat ca un ataºament faþã de ceea ce faceþi dvs.
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Vã mãrturisesc cã am ºi eu ceva experienþã privind IAS-urile, la fel ca mulþi alþii. Îmi amintesc
când, la primul curs de pregãtire în direcþia aplicãrii normelor IASC, o doamnã m-a întrebat dacã
ºtiu care este asemãnarea dintre bikini ºi contabilitate. Recunosc încã o datã ºi în faþa dvs. cã n-am
ºtiut cã amândouã ascund o realitate. Tema centralã a congresului dvs., legatã de reglementare-
dereglementare, este foarte importantã ºi vizeazã acea asemãnare.

S-a fãcut remarca aici cum cã noi, contabilii, suntem prea rigizi, ºi mai mult decât atât,
contabilii ºi auditorii sunt vinovaþi de ceea ce se întâmplã rãu în lume, aºa cum este cazul Enron,
situaþie pe care eu nu mi-o însuºesc, pentru cã trebuie sã abordãm mai larg aceastã problematicã a
contabilitãþii ºi sã ne apãrãm cu adevãrat prestigiul, având în vedere toate operaþiile economice care
se desfãºoarã.

Din punctul acesta de vedere, mã gândesc cã demersul meu, ca practician, cât ºi demersurile
dvs., ca specialiºti, trebuie sã meargã în direcþia schimbãrii acelei asemãnãri - de la ascundere la
transparenþã. ªtiþi cu toþii câte vitrine sunt, cu tot felul de desuuri, care mai de care mai transparente,
ºi cred cã ºi noi în contabilitate trebuie sã ne luptãm pentru aceastã transparenþã, trebuie sã ne
luptãm pentru ca informaþia financiar-contabilã sã fie relevantã ºi oportunã.

Sigur cã reprezint interesele unor investitori. ªi de aici apare un oarecare conflict între abordarea
contabilitãþii spre taxe ºi impozite ºi abordarea contabilitãþii spre creºtere, spre dezvoltare, spre
progres. Eu sunt dintre cei care subscriu la creºterea economicã, dar acest lucru nu este posibil dacã
nu existã reglementãri destul de clare. Însã nu cred cã trebuie sã privim reglementãrile ca pe o
barierã, ci trebuie sã le privim ca fiind o ordine, o logicã sau o coerenþã care sã permitã tocmai
aceastã creºtere.

Cunoaºtem foarte bine multe cazuri de experienþe negative, atât în lume, cât ºi în economia
româneascã, unde taxele ºi impozitele au omorât afacerile. Sigur cã sunt ºi celelalte aspecte care
depind de management ºi, dacã vreþi, sigur cã am putea sã ne întrebãm ce cãutãm noi aici, cu toþii,
cei care reprezentãm niºte instituþii, niºte asociaþii profesionale. Cred cã cea mai importantã misiune
este sã atragem atenþia sferelor de putere asupra faptului cã legile, regulamentele ºi toate celelalte pe
care le adoptã puterea trebuie sã fie în favoarea a ceea ce informaþia financiar-contabilã trebuie sã
exprime.

Se vorbeºte despre corupþie, se vorbeºte despre foarte multe lucruri, eu nu-mi însuºesc deloc
teoria cã aceste corupþii sunt fãcute cu complicitatea experþilor ºi a contabililor autorizaþi; ele
provin din foarte multe presiuni pe care le cunoaºtem, dacã vreþi, presa le cunoaºte, ºi anume cã vin
din sferele de putere, indiferent despre ce sfere discutãm, despre sferele de putere politicã, despre
sferele de putere economicã...; concurenþa nu se prezintã numai prin aspectele de loialitate ºi de
corectitudine, ci ºi prin presiunile care uneori sunt sociale sau de altã naturã.

Nu vreau eu sã fac o analizã completã a tuturor acestor probleme, însã ceea ce aºteptãm noi,
investitorii, în mod deosebit, sunt aceste informaþii, cum am spus, pertinente, oportune ºi clare,
pentru cã participãm într-o piaþã financiarã complexã, chiar dacã ea este în formare.

Eu, desigur, aº avea multe de spus, dar nu este cadrul în aceastã situaþie. Nu vreau decât sã vã
mulþumesc încã o datã pentru faptul cã am fost invitat ºi pentru cã am avut posibilitatea sã-mi
expun gândurile dupã atâtea personalitãþi, ceea ce nu este tocmai uºor. Doresc succes deplin lucrãrilor
congresului d-voastrã!

Vã mulþumesc!
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Salutul adresat Congresului de cãtre dl. IURII VÂRLAN,
director executiv al
Asociaþiei Contabililor ºi Auditorilor Profesioniºti din Republica Moldova

Domnule preºedinte,
Doamnelor ºi domnilor,

În primul rând, permiteþi-mi sã exprim din partea mea personal ºi din partea colegilor mei din
Moldova sentimentul de gratitudine pentru invitaþia la acest for de prestigiu.

Asociaþia Contabililor ºi Auditorilor Profesioniºti din Republica Moldova a fost fondatã în
anul 1996, deci practic ne numãrãm printre cei tineri, cu o experienþã, totuºi destul de modestã.
Cu toate acestea, asociaþia noastrã, ACAP, la etapa actualã numãrã peste 1.900 de membri ºi a
reuºit sã obþinã, împreunã cu partenerii sãi, câteva succese palpabile, cum ar fi implementarea
noului sistem contabil ºi elaborarea unor standarde naþionale de audit noi. Conform opiniei multor
specialiºti, nominalizata implementare, adicã noul sistem contabil, se impune ca una dintre cele
mai reuºite reforme economice din republica noastrã. Printre obiectivele principale ale asociaþiei se
numãrã promovarea recunoaºterii publice a contabililor ºi auditorilor profesioniºti în spaþiul nostru
geografic, prin intermediul procesului de certificare ºi licenþiere, elaborarea ºi dezvoltarea amplei
programe de certificare, de pregãtire profesionalã ºi perfecþionare în domeniul contabilitãþii ºi auditului,
iar concomitent cu aderarea asociaþiei noastre la IFAC, în calitate de membru asociat, s-a impus ca
un obiectiv nou promovarea Standardelor Internaþionale de Contabilitate ºi Audit, precum ºi
promovarea ºi respectarea Codului eticii profesionale recomandat de IFAC. Se ºtie foarte bine cã
acceptarea noastrã ca membru asociat al IFAC se datoreazã, nu în ultimul rând, organizaþiei d-
voastrã, CECCAR, fapt pentru care vã exprimãm sincere mulþumiri ºi, în special, mult stimatului
preºedinte, dlui. Marin Toma. Am avea o deosebitã satisfacþie profesionalã, dacã, sprijiniþi de
d-voastrã în continuare, am deveni membri deplini ai IFAC. Desigur, pentru atingerea acestui
obiectiv va trebui ºi asociaþia noastrã sã depunã un efort major. Personal, eu am fãcut studii în
România ºi mi-am însuºit finanþele ºi contabilitatea de la unii membrii ai CECCAR, cum ar fi
domnii profesori Ioan Bogdan ºi Constantin Mircea Drãgan. Profitând de prezenþa la acest prestigios
for, îmi exprim sincere mulþumiri. De asemenea îi mulþumesc din suflet dlui profesor Aurel Ioan
Giurgiu de la Universitatea Babeº-Bolyai din Cluj-Napoca, care mi-a îndrumat cercetãrile ce s-au
finalizat cu susþinerea unei teze de doctorat. ªi, în final, aº dori sã menþionez cã asociaþia noastrã
îºi imagineazã activitatea de viitor ca o colaborare rodnicã ºi de lungã duratã dintre CECCAR ºi
ACAP. Propriu-zis, colaborarea strânsã cu CECCAR o vedem ca o cale de apropiere ºi de integrare
în spaþiul european.

Vã doresc mari succese la lucrãrile Congresului ºi vã mulþumesc mult pentru atenþie.
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Cuvântarea dlui JACQUES POTDEVIN,
vicepreºedintele Federaþiei Experþilor Contabili Europeni (FEE)

Domnule preºedinte,
Doamnelor ºi domnilor,

Îmi face o deosebitã plãcere sã mã aflu astãzi în faþa dumneavoastrã, într-o þarã pe care o
apreciez foarte mult. Din pãcate, nu am putut sã profit ieri de lucrãrile dumneavoastrã, dar am
profitat în aceastã dimineaþã ºi am apreciat la adevãrata lor valoare progresele considerabile pe care
le-a fãcut profesia dumneavoastrã, care situeazã CECCAR la cele mai înalte standarde europene ºi
care face astfel din dumneavoastrã un demn membru corespondent al Federaþiei Europene. Desigur,
nu aº putea decât sã vã adresez complimente ºi sã vã felicit.

Dacã am lipsit ieri, este pentru cã am participat la o întrunire cu dl. Barry Melancon - preºedintele
AICPA, CECCAR american, cu dl. René Ricol - preºedintele adjunct al IFAC, cu preºedintele
autoritãþilor bursiere din Franþa ºi cu câþiva reprezentanþi ai societãþilor cotate la bursã.

Traversãm o perioadã dramaticã, economia mondialã e bolnavã ºi, desigur, fiecare dintre noi
cãutãm vinovaþii. ªi dumneavoastrã, ca ºi mine, citiþi în presã criticile la adresa profesiei noastre.
Acestea sunt greu de suportat, deoarece profesia mondialã cuprinde douã milioane de profesioniºti,
iar fãrã aceºtia nu ar exista economie, nu ar exista impozite, nu ar exista o mãsurã a performanþei
ºi, în consecinþã, îndeplinim într-o mare mãsurã ºi într-un mod eficace responsabilitãþile care ne
sunt încredinþate. Din pãcate, nimeni nu vorbeºte despre trenurile care ajung la timp, ci doar despre
cele care au întârziere.

Am trãit o perioadã în care un element principal al profesiei, un cabinet vechi de un secol, a
fost eliminat de pe hartã. Acesta este un eveniment de o importanþã uriaºã ºi profesia noastrã nu
poate sã rãmânã indiferentã. Vã voi cita, cu acordul dumneavoastrã, câteva dintre reflecþiile pe care
le-am auzit ieri ºi pe care vi le împãrtãºesc în aceastã searã. Preºedintele Ricol explica ieri cã avem
responsabilitãþi. Nu am ºtiut sã împiedicãm unele accidente. Este necesar sã revenim la ceea ce este
fundamental. Nu se poate concepe ca mâna care controleazã sã fie ºi mâna care face. Este imperativ
sã separãm activitãþile de consiliere de cele de audit. Aceastã decizie luatã în SUA fusese deja luatã
în Franþa, este luatã astãzi în Irlanda ºi este în pregãtire pentru Anglia. Toate þãrile vor adopta în
mod automat aceastã poziþie.

Sunt necesare oare cabinetele de specialitate, cu profesioniºti ieºiþi la indigo? Cu siguranþã cã
nu. Aceastã crizã aratã cã mecanismele financiare au devenit atât de complicate, încât echipele de
auditori trebuie sã fie pluridisciplinare ºi deci am amestecat nevoia unei pluridisciplinaritãþi în
profitul auditului cu o multidisciplinaritate în profitul consultanþei. Ambele concepte sunt excelente.
Acestea trebuie sã se conjuge, dar niciodatã în cadrul aceleiaºi întreprinderi. Este singura soluþie
pentru a reda încrederea în auditor, pentru a reda încrederea în auditor, pentru a se regãsi o remunerare
corectã a auditului ºi pentru a-i determina sã-ºi accepte responsabilitãþile, din motive de securitate.

În aceastã dimineaþã un coleg explica cã nu avea dreptul sã punã sub semnul întrebãrii firma.
Dincolo de discursul lui, pe care îl aprob, nu avem dreptul sã ne punem sub semnul întrebãrii
întreprinderile.

Nu existã economie fãrã locuri de muncã, nu existã locuri de muncã fãrã întreprinderi. Dupã
cum am spus ºi mai devreme, trebuie sã revenim la elementele fundamentale, sã respectãm regulile
care ni se impun, trebuie sã ne respectãm deontologia, ºi aºa cum am auzit în aceastã dimineaþã, sã
considerãm cã independenþa nu este decât unul dintre factorii integritãþii. Ceea ce ar trebui sã
califice profesia de auditor este în primul rând integritatea.
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Aº dori sã închei prin a spune cã responsabilitãþile noastre sunt numeroase. Bãncile, guvernele
au vrut sã influenþeze prin deciziile lor economiile, auditorii sau legile, analiºtii financiari, produsele
specifice pieþelor ºi aºa am înþeles, poate, în sfârºit, ceea ce criza din 1929 ne învãþase deja: cã este
imposibil sã faci bani din bani. Pieþele financiare trebuie sã fie în slujba întreprinderilor. Întreprinderile
nu pot fi în slujba pieþelor. Este, desigur, o ambiþie de a trece de la un sistem de competenþe, la un
sistem de curaj absolut. Astãzi, profesioniºtii ºtiu perfect ceea ce se petrece. Ei trebuie protejaþi
pentru ca, atunci când emit opinii negative, în loc sã fie criticaþi ºi înlocuiþi, aceºtia trebuie sã fie
susþinuþi ºi sã li se mulþumeascã. Aceasta e responsabilitatea instituþiilor care ne guverneazã. ªi, în
consecinþã, nu putem sã lucrãm decât respectând propriile noastre reguli, cu sprijinul acestor instituþii.

În încheiere, permiteþi-mi sã îi mulþumesc preºedintelui dumneavoastrã pentru cã mi-a permis
sã vã adresez aceste cuvinte. Permiteþi-mi sã felicit CECCAR ºi pe preºedintele acestuia, care a
dovedit mereu cã are curajul de a-ºi exprima opinia. Aceasta este calea pe care trebuie sã o urmãm.
Numai în acest fel profesia noastrã îºi va pãstra titlul de nobleþe.

Vã mulþumesc!




