
398

Activitatea
Corpului Experþilor Contabili ºi Contabililor
Autorizaþi din România desfãºuratã în anul 2003

Contabilul român, care era pânã mai deunãzi doar un simplu socotitor, a fost
ajutat de organismul profesional CECCAR, cu paºi mãrunþi, dar siguri, sã devinã,
asemenea colegilor din mediile democratice internaþionale, un specialist cu formare
multidisciplinarã ºi cu o vocaþie de a fi consilierul privilegiat al conducãtorului de
întreprindere.

Dacã ar trebui sã fie fãcutã o caracterizare a anului 2003, a semnificaþiei acestuia pentru
profesia contabilã, ar putea fi prefigurate douã scenarii ale evoluþiei posibile:

mai întâi, un scenariu tendenþial, de proiecte ºi reglementãri cu mutaþii progresive ale
profesiei în cadrul unui mediu emergent;
al doilea, un scenariu de reabilitare ºi de recunoaºtere a calitãþilor profesiei contabile într-un
mediu dominat de rupturi, colapsuri ºi inconsecvenþe, care în exerciþiul trecut au diminuat
încrederea în piaþa de capital ºi în corporaþii, în analiºti ºi bancheri, juriºti ºi contabili. Este
un scenariu mai apropiat de profesie, o viziune de redobândire a încrederii, mai ales în
actul contabil, care derulat competent duce la oferirea unei perspective profesiei. O perspectivã
în care sunt luate în considerare obligaþiile ºi relaþiile fundamentale statornicite în cadrul
organelor de conducere ale întreprinderilor, auditori, acþionari, alþi investitori. O perspectivã
ce se înscrie într-o acþiune voluntaristã în care sunt implicate profesioniºtii, cabinetele,
societãþile de expertizã contabilã, precum ºi instanþele profesionale. O acþiune voluntaristã
care solicitã atât competenþa, cât ºi stãruinþa de a valorifica noile tehnici contabile -
Standardele Internaþionale de Contabilitate - ºi noile tehnologii informaþionale, menite sã
asigure creºterea operativitãþii, fiabilitãþii ºi calitãþii demersului profesional.

În anul 2003 serviciile tradiþionale ale profesiei, care au creat ºi dezvoltat timp de generaþii
cultura contabilã, începeau sã fie privite cam peste umãr, cu tentã de dispreþ, atenþia îndreptându-se
spre efemeridele falimentelor ºi nu spre entitãþile noi, în formare, care solicitã asistenþa profesionalã.

Consultanþa, expertiza judiciarã au fost pe cale sã devinã redute în care cu greu pot sã pãtrundã
noile generaþii ºi, în graba dupã onorarii, nu se sprijineau totdeauna pe principiile, procedurile ºi
reglementãrile la zi. Mãsuri luate de CECCAR în acest domeniu s-au dovedit a avea efecte benefice,
în ciuda înverºunatei rezistenþe cu care au fost primite.

Pe piaþa auditului situaþiilor financiare, concurenþa, în mare parte sub controlul marilor ºi
mai micilor monopoluri, la adãpostul "Secretului profesional" ºi al "Continuitãþii" se cam uitã sã se
promoveze cerinþele adaptãrii reglementãrilor autohtone la nivelul exigenþelor Uniunii Europene,
unele cu termen de debut 30 iunie 2004.

Perimetrul funcþiei contabile, îndeosebi în cadrul societãþilor mari, a imprimat o dimensiune
aparte rolului ºi atribuþiilor contabilului.

Funcþia contabilã în 2003 a depãºit ceea ce în mod strict organizaþional se numea serviciul
contabil, mai frecvent, al contabilitãþii. Dar, spre deosebire de celelalte funcþii, contabilitatea de
gestiune, contabilitatea generalã s-au regãsit sub forme diferite în ansamblul activitãþilor de concepþie
ºi operaþionale, aducându-ºi contribuþia specificã la realizarea obiectului de activitate al întreprinderii.



399

La societãþile mai mici, respectând proporþiile, situaþia se prezenta relativ asemãnãtor. Contabilului
i se cerea sã fie pluridisciplinar, competenþã care trebuia sã se manifeste sub multiple aspecte.
Principala faþetã a fost însã aceea de a fi ºi de a se manifesta ca:

 Expert
Expert în contabilitate ºi în disciplinele adiacente. Expertiza contabilã este profesia de bazã,

dar ºi fundamentul pe care se clãdeºte profesia. În afarã de contabilitate ºi gestiune economicã,
cultura profesionalã a expertului trebuie sã fie probatã multilateral.

Schimbãrile cãrora trebuiau sã le facã faþã întreprinderile în mediul financiar-economic emergent
impun contabililor "dezvoltarea profesionalã continuã". A fost un concept nou, încã neînþeles, dar
care a avut menirea sã asigure rãspunsuri adaptate monitorizãrii riscurilor ce puteau apãrea în
diferitele procese sau activitãþi aflate în responsabilitatea sa. Contabilul, contabilul-ºef al întreprinderii,
trebuia în orice împrejurare sã se manifeste ca expert în gestionarea resurselor ºi promovarea intereselor
întreprinderii. Dupã caz, putea solicita asistenþã din partea altui profesionist de la cabinetul sau
societatea de expertizã.

 Organizator
Conceperea, realizarea ºi administrarea unui sistem de prelucrare a informaþiei de gestiune ºi

informaþiei contabile, implicarea în definirea arhitecturii informaþionale a întreprinderii, participarea
la elaborarea specificaþiilor aplicaþiilor informatice, organizarea ºi menþinerea echipelor de specialiºti
care asigura optimizarea diferitelor procese economice ºi financiare solicita competenþe de organizator
pe care numai expertiza în domeniul contabilitãþii o putea asigura. Cunoºtinþele sale profesionale se
cereau a fi completate cu însuºiri ºi talent organizaþional, muncã stãruitoare pentru formarea ºi
monitorizarea activitãþii echipelor de profesioniºti dedicaþi responsabilitãþilor lor în slujba
performanþelor întreprinderii.

 Consilier de gestiune
Atributul cunoaºterii, dublat de capacitatea analizei, sintezei, înþelegerii ºi gestionãrii rezultatelor

reale, a evaluãrii trendului indicatorilor economici, financiari, bursieri, sociali etc. de la o perioadã
la alta reprezenta elemente de bazã ale competenþei decizionale, ale asistenþei pe care profesionistul
contabil o putea furniza organelor de conducere ale întreprinderii în adoptarea ºi urmãrirea realizãrii
deciziilor. Responsabilului funcþiei contabile i se cerea sã fie integrat organic în viaþa întreprinderii,
sã cunoascã bine pulsul acestui adevãrat organism viu care se întreþinea prin informaþiile pe care el
însuºi le furnizeazã.

Etica ºi calitatea -
premisele asigurãrii credibilitãþii profesiei contabile

În anul 2003, noþiunea de a fi expert contabil sau contabil autorizat nu presupunea cã ai o
meserie, ci o profesiune, o activitate deosebit de complexã în a cãrei exercitare s-au cerut întotdeauna
multiple cunoºtinþe ºi calitãþi, cele de ordin moral considerate de fiecare datã ca fiind de o importanþã
majorã. Prin eticã, un profesionist contabil începea sã garanteze terþilor nu numai un serviciu
profesional de calitate, dar ºi satisfacerea în mod fidel a intereselor tuturor utilizatorilor informaþiei
contabile ºi financiare: acþionari, stat, salariaþi, investitori, bãnci, furnizori, clienþi etc.

Cerinþele de eticã ale profesioniºtilor contabili din România aveau deja ca bazã Codul etic
naþional, emis de Corpul Experþilor Contabili ºi Contabililor Autorizaþi din România în conformitate
cu Codul etic internaþional emis de organismul mondial al contabilitãþii Federaþia Internaþionalã a
Contabililor (IFAC). Obiectivele profesiei contabile stabilite prin acest Cod îndeplineau cele mai
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înalte standarde de profesionalism, atingeau cele mai înalte niveluri de performanþã ºi rãspundeau
cerinþelor interesului public. Pentru îndeplinirea acestor obiective, profesioniºtii contabili trebuiau
doar sã respecte principii fundamentale bazate pe: integritate, obiectivitate, independenþã, competenþã
profesionalã ºi bunãvoinþã, confidenþialitate, comportament profesional, norme tehnice ºi
profesionale.

Într-o economie aflatã în tranziþie spre o piaþã liberã europeanã, care îºi pãstra încã tradiþiile
bazate pe reguli stabilite de administraþie, profesioniºtii contabili români munceau din greu sã
asimileze Standardele Internaþionale de Contabilitate / Standardele Internaþionale de Raportare
Financiarã, ca o nevoie de a schimba raportãrile financiare de interes guvernamental spre raportãri
financiare publice pe pieþele de capital. Contabilul român, care era pânã mai deunãzi doar un
simplu socotitor, a fost ajutat de organismul profesional CECCAR, cu paºi mãrunþi, dar siguri, sã
devinã, asemeni colegilor din mediile democratice internaþionale, un specialist cu formare
multidisciplinarã ºi cu o vocaþie de a fi consilierul privilegiat al conducãtorului de întreprindere.
Aceste douã concepþii complementare reprezentau de fapt un obiectiv comun: satisfacerea interesului
public. Trecerea de la sisteme bazate pe reguli cãtre sisteme bazate pe principii a fost o preocupare
europeanã ºi internaþionalã, la care trebuia sã se alinieze ºi profesia contabilului român.

Aºezarea contabilitãþii ºi auditului pe principiile prevãzute în Standardele Internaþionale de
Raportare Financiarã ºi în Standardele Internaþionale de Audit trebuiau sã constituie principalele
preocupãri pentru România în drumul cãtre integrarea euro-atlanticã. Au fost mãsuri care trebuiau
luate ºi aplicate astfel încât sã se poatã reda încrederea publicului, a investitorilor în primul rând în
situaþiile financiare, în activitatea de audit statutar, în profesia contabilã în general.

Profesionistul contabil trebuia sã fie pregãtit, astfel încât prin natura deprinderilor profesionale
sã poatã evalua singur dacã interesele financiare influenþeazã independenþa sau obiectivitatea sa în
îndeplinirea responsabilitãþilor care îi revin. Integritatea atât individualã, cât ºi la nivel de instituþie
a fost esenþialã. De fapt, integritatea cu care acþioneazã profesia contabilã ºi integritatea persoanelor
care participau la aceastã profesiune a reprezentat noul concept în cadrul doctrinei ºi deontologiei
profesiei contabile, pentru redarea încrederii publicului în raportãrile financiare.

Toate aceste aptitudini ºi deprinderi profesionale au fost vegheate de CECCAR, printr-un
control de calitate foarte bine pus la punct, astfel încât profesioniºtii contabili sã poatã rãspunde
eficient la cerinþele ºi aºteptãrile pieþei. Pe lângã vegherea cunoaºterii ºi aplicãrii eticii ºi normelor
profesionale a trebuit asiguratã o competiþie ºi o concurenþã loialã între profesioniºtii contabili,
descurajând orice tendinþã agresivã sau abuzivã pe piaþã, prin mijloace care lezau interesele publice.
Concurenþa neloialã continua sã fie generalizatã ºi întreþinutã ºi prin unele acte administrative,
menite sã încalce principiile etice profesionale, prin stabilirea unor reguli care accentuau procesul de
centralizare. Tendinþa de monopolizare a activitãþilor profesionale, de firme ale unor anumite persoane
cu locuri de muncã sau colaboratori direcþi pe lângã administraþie, influenþa dezvoltarea unor
fenomene negative, a corupþiei în general, care ne-a îndepãrtat de o economie de piaþã funcþionalã,
concurenþialã ºi care a pus bazele scãderii încrederii publicului în profesia contabilã.

Norme profesionale

În 2003, la nivel mondial, profesia contabilã în ansamblul sãu ºi-a câºtigat recunoºtinþa de a
fi o activitate de interes public; raportarea publicã a devenit prin definiþie o activitate de interes
public, în care unei entitãþi îi este cerut de obicei prin lege sã publice declaraþii financiare cu o
prezentare corectã; profesioniºtii contabili au fost primii care au avut îndatoriri ºi responsabilitãþi în
relaþie cu aceastã cerinþã.
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Corpul Experþilor Contabili ºi Contabililor Autorizaþi din România, ca membru al Federaþiei
Internaþionale a Contabililor (IFAC) ºi Federaþiei Experþilor Europeni (FEE), s-a angajat cu toate
forþele sã respecte instrucþiunile, standardele ºi normele cu privire la educaþie, control de calitate,
deontologie ºi eticã pentru membri sãi.

Fiind o activitate de interes public, profesia contabilã a trebuit sã fie desfãºuratã potrivit unor
norme profesionale, la nivelul unor standarde deontologice internaþionale ºi sub un anumit control
din partea organismului profesional CECCAR. Conºtient de responsabilitãþile care revin
profesioniºtilor contabili din þara noastrã, precum ºi de atribuþiile legale privind stabilirea de reguli
pentru desfãºurarea activitãþilor membrilor, CECCAR a venit în sprijinul acestora, emiþând o serie
de norme profesionale de bazã (de comportament, de lucru, de raportare) ºi norme specifice, care
acoperã marea majoritate a lucrãrilor pe care le executa membrii. S-au emis astfel: norme specifice
misiunilor privind conturile anuale - misiunea de þinere a contabilitãþii, întocmirea ºi prezentarea
conturilor anuale; misiunea de examinare a contabilitãþii, întocmirea ºi prezentarea conturilor anuale;
norme privind auditul financiar; norma ºi comentariile misiunii experþilor contabili pentru aporturi;
norma ºi comentariile misiunii experþilor contabili pentru fuziuni ºi divizãri; norma ºi comentariile
misiunii experþilor contabili privind organizarea arbitrajului în cadrul CECCAR; norma ºi
comentariile privind misiunea de consultanþã fiscalã a experþilor contabili; norma ºi comentariile
misiunilor privind expertizele contabile; normele ºi comentariile misiunii experþilor contabili privind
organizarea ºi exercitarea controlului intern ºi auditului intern în societãþile comerciale; norme
(ghid) privind misiunea experþilor contabili în activitatea de prevenire ºi combaterea spãlãrii banilor
etc., la care se adaugã elaborarea de ghiduri practice pentru înþelegerea ºi aplicarea acestor norme.

Respectarea acestora a fost o condiþie pentru profesioniºtii contabili rezultatã din calitatea de
membru, monitorizatã atent de organismul profesional CECCAR

Codul etic naþional al profesioniºtilor contabili din România

Corpul Experþilor Contabili ºi Contabililor Autorizaþi din România (CECCAR), dupã eforturi
susþinute, a aliniat definitiv politicile de eticã ºi deontologie profesionalã a membrilor la prevederile
Codului etic emis de Federaþia Internaþionala a Contabililor (IFAC), într-un Cod etic naþional,
revãzut ºi reclasificat în anul 2002 în conformitate cu noua ediþie emisã de IFAC. Codul etic
naþional al profesioniºtilor contabili, ediþie revãzutã, a intrat în vigoare la data de 1 ianuarie 2003,
cunoscând o largã mediatizare în rândul membrilor, fiind distribuit cu titlu gratuit tuturor.

Publicat în întregime pe Internet, în pagina de web www.ceccaro.ro, în limba românã, englezã
ºi francezã, Codul a fost recomandat de asemenea tuturor profesioniºtilor contabili din economie,
oamenilor de afaceri ºi tuturor celor interesaþi în cunoaºterea ºi aplicarea principiilor de eticã ºi
deontologie profesionalã. Etica membrilor CECCAR a fost monitorizatã atent în cadrul comisiilor
de specialitate, care au rolul pe de-o parte în urmãrirea respectãrii ºi aplicãrii principiilor de eticã
stabilite în cod, iar pe de altã parte în organizarea ºi desfãºurarea de cursuri pentru persoanele care
se confruntã cu probleme de eticã dificile în activitãþile profesionale.

Setul de principii etice fundamentale pentru membrii CECCAR cuprinse în Cod, precum:
Integritatea, Obiectivitatea, Competenþa profesionalã ºi bunãvoinþa, Independenþa, Confiden-
þialitatea, Comportamentul profesional, Normele tehnice ºi profesionale, au contribuit la creºterea
credibilitãþii serviciilor prestate în interesul public. Obiectivitatea ºi integritatea unui profesionist
contabil au fost vitale în activitatea desfãºuratã de acesta; principalul mod în care auditorul poate
demonstra publicului cã la baza opiniei sale stau aceste principii fundamentale, constã în a face
dovada cã el acþioneazã independent, cã nu se aflã în situaþii de incompatibilitate sau de conflict de
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interese. Scandalurile financiare de pe pieþele internaþionale au scos la ivealã ameninþãri semnificative
aduse independenþei, urmare cãrora s-a dorit un nou proces de reformã în profesia contabilã, prin
introducerea de reguli mai stricte legate de independenþã. Dar independenþa este o stare de spirit
pentru care nu se pot stabili reguli; nu este un scop în sine; este un mijloc prin care auditorul face
dovada obiectivitãþii ºi integritãþii sale.

Independenþa ca stare de spirit nu poate fi supusã vreunei verificãri externe ºi deci nu poate fi
contestatã profesionistului contabil, însã independenþa, în aparenþã, este cea care permite unui terþ
rezonabil ºi bine informat sã evalueze dacã auditorul nu se aflã în anumite situaþii care sã-i punã la
îndoialã integritatea ºi obiectivitatea.

Obligaþia organismului profesional rezultatã din statutul de membru al IFAC a fost sã se
asigure ºi sã vegheze asupra respectãrii principiilor etice prevãzute în Cod ºi sã dezvolte profesia
contabilã, coordonatã la nivel mondial cu standarde armonizate.

Toate îndrumãrile elaborate de IFAC referitoare la etica pentru profesioniºtii contabili au fost
preluate de CECCAR ºi implementate la nivel naþional, în România, contribuind astfel la
uniformitatea eticii profesionale din întreaga lume.

Auditul de calitate privind serviciile prestate de membrii Corpului

Aderarea României la Uniunea Europeanã a presupus reforme în toate domeniile vieþii
economice ºi sociale, schimbarea de mentalitãþi spre o democratizare a pieþei serviciilor unde existã
transparenþã, responsabilitãþi, pentru crearea unei economii sãnãtoase, sigure, care tinde spre
dezvoltare.

Timp de peste 12 ani CECCAR s-a remarcat în economia ºi societatea româneascã ca un
apãrãtor al interesului public, acþionând cu fermitate pentru ca informaþiile contabile ºi financiare
ale agenþilor economici sã satisfacã în mod fidel interesele tuturor utilizatorilor: acþionari, stat,
salariaþi, bãnci, investitori, furnizori, clienþi etc.

Printre principalele mãsuri privind îmbunãtãþirea gestionãrii profesiei contabile s-a numãrat
calitatea membrilor ºi a serviciilor oferite de aceºtia. Cultivarea principiilor ºi respectarea exigenþelor
eticii ºi deontologiei profesionale au fost legate direct de existenþa unor reguli ºi a unui mecanism de
control al calitãþii.

Implementat încã din anul 2000, auditul de calitate în domeniul serviciilor contabile, exercitat
asupra tuturor cabinetelor ºi a liber-profesioniºtilor înscriºi în Tabloul Corpului, are la bazã
Recomandarea CEE din 15 noiembrie 2000 nr. 2001/256/CEE privind exigenþele minime în
materie de control de calitate al serviciilor profesionale. Pornind de la acest lucru, auditul de calitate
efectuat de CECCAR asupra serviciilor prestate de membri vizeazã în principal atingerea urmãtoarelor
obiective:

- oferirea cãtre public a unei bune percepþii despre calitatea serviciilor prestate;
- armonizarea comportamentelor profesionale ale membrilor;
- contribuirea la buna organizare a cabinetelor ºi la perfecþionarea metodelor de lucru;
- aprecierea modului de aplicare a regulilor ºi normelor profesionale;
- dezvoltarea solidaritãþii în rândul profesiei, prin favorizarea contactelor dintre colegi,

apropierea ºi respectul profesioniºtilor faþã de organismele Corpului.
Având în vedere cã existenþa ºi aplicarea unui sistem eficient de control de calitate a fost o

condiþie a recunoaºterii autoritãþii lucrãrilor efectuate de cãtre membrii, începând cu anul 2003
CECCAR a implementat pe lângã controlul colegial efectuat prin membrii activi ºi controlul efectuat
prin persoane angajate de organismul profesional. Desfãºurarea acestui control s-a efectuat potrivit
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Regulamentului privind auditul de calitate în domeniul serviciilor contabile, aprobat de Consiliul
Superior al CECCAR. Pentru auditarea calitãþii serviciilor prestate de membri au fost angajaþi ºi
instruiþi în cursul anului un numãr de 34 de auditori de calitate, care începând cu luna septembrie
2003 au pus în practicã noul sistem de control, realizându-se auditarea a 5.157 de cabinete
individuale.

Auditul de calitate al expertizelor contabile

În anul 2003 Corpul Experþilor Contabili ºi Contabililor Autorizaþi din România s-a implicat
intens în desfãºurarea activitãþii de audit al calitãþii expertizelor contabile judiciare.

Ca organism aliniat la standarde internaþionale în domeniu, emise de Federaþia Internaþionalã
a Contabililor (IFAC) ºi de cãtre Federaþia Experþilor Europeni (FEE) ºi preocupat de gestionarea
corespunzãtoare a activitãþilor desfãºurate de membrii sãi, CECCAR a introdus reguli ºi mecanisme
interne de control al calitãþii lucrãrilor de expertizã contabilã, control care vizeazã respectarea
principiilor Codului etic naþional al profesioniºtilor contabili ºi respectarea Normelor profesionale
alãturi de respectarea ºtiinþei contabilitãþii, cu scopul de a oferi publicului percepþia despre calitatea
serviciilor prestate ºi contribuþia la redarea încrederii în independenþa expertului contabil faþã de
terþi.

Limbajul comun, creat pe baza unor principii ca: "ºtiinþã, independentã, moralitate", pe care
l-au redat experþii contabili în aceastã activitate de expertizã contabilã, a fost de naturã sã contribuie
la eliminarea greutãþilor legate de conflictele de interese ºi incompatibilitãþile din economia ºi societatea
româneascã.

Pentru controlul de calitate asupra lucrãrilor de expertizã contabilã, CECCAR a emis încã din
anul 2002 Normele nr. 12.264/2002 privind activitatea de expertizã contabilã judiciarã, având ca
scop convergenþa cu practicile din Uniunea Europeanã, prevenirea aspectelor negative din sfera de
activitate a lucrãrilor de expertizã contabilã, pentru ca experþii contabili sã nu devinã victime sau
pãrtaºi ai unor crime economice, ai unor fenomene negative din economie, ºi nu în ultimul rând
pentru ca prin intermediul acestora sã se menþinã o comunicare între organismul profesiei, care este
CECCAR, ºi beneficiarii lucrãrilor de expertizã contabilã, pentru creºterea credibilitãþii ºi mai ales
pentru evitarea situaþiilor când o expertizã poate sã devinã din probã o afacere personalã.

Auditul de calitate a lucrãrilor contabile a corespuns nu numai normelor internaþionale europene,
dar ºi unor necesitãþi practice imediate pentru înlãturarea neregulilor existente în acest sector de
activitate, urmãrindu-se evitarea riscurilor ce apar în exercitarea profesiei de expert contabil.

Acþiunea de mediatizare a obiectivului propus, prin instituirea mãsurii verificãrii ºi avizãrii
rapoartelor de expertizã contabilã judiciarã anterior depunerii lor la utilizatori, a constat din: intervenþii
directe la utilizatori ºi prin adrese transmise instituþiilor cu atribuþii în domeniul utilizãrii rapoartelor
de expertizã; informãri reciproce privind aspectele de interes comun; organizarea de întruniri, discuþii
directe cu beneficiarii lucrãrilor de expertizã judiciarã; participarea periodicã a reprezentanþilor
instituþiilor respective la instruirile lunare realizate de filiale cu membrii CECCAR.

În contextul mãsurilor aprobate de organele de conducere ale CECCAR, de îmbunãtãþire a
activitãþii de expertizã contabilã judiciarã ºi având în vedere situaþia actualã din economia româneascã,
în care se ducea o luptã împotriva fenomenelor negative, ca de exemplu: corupþie, evaziune fiscalã,
crime economice, CECCAR, cu participarea organismelor beneficiare ale serviciilor prestate de
experþii contabili: Ministerul de Interne, Parchet, Curtea de Conturi, Ministerul de Justiþie etc., a
organizat în anul 2003 o serie de mese rotunde în localitãþile Ploieºti, Craiova, Sibiu ºi Bucureºti,
la care au participat reprezentanþi din judeþele: Argeº, Buzãu, Braºov, Covasna, Dâmboviþa, Ialomiþa,
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Vrancea, Prahova, Caraº-Severin, Gorj, Mehedinþi, Olt, Vâlcea, Dolj, Alba, Bistriþa, Cluj, Harghita,
Maramureº, Mureº, Sãlaj, Sibiu, Giurgiu, Ilfov, Teleorman ºi Bucureºti. Cu aceste ocazii, s-a
analizat modul de desfãºurare a activitãþii de expertizã contabilã în România sub aspectul principiilor
de eticã ºi calitate a lucrãrilor întocmite. Mãsurile luate de Corp pentru îmbunãtãþirea activitãþii de
expertizã contabilã judiciarã prin introducerea controlului calitãþii asupra acestei activitãþi, dezbãtute
ºi analizate împreunã cu reprezentanþii instituþiilor beneficiare la aceste întâlniri, au cunoscut un
ecou pozitiv în rândul mediului economic din România; s-a evidenþiat faptul cã eforturile fãcute de
CECCAR au contribuit cu paºi mici, dar siguri la redarea încrederii publicului în calitatea serviciilor
prestate de experþii contabili, la prevenirea actelor de corupþie sesizate în mass-media în cursul
anului analizat la care au fost antrenaþi experþii contabili. Chiar presa a fost cea care a sesizat unele
cazuri în care expertizele contabile nu fuseserã verificate de organismul profesional, nepurtând
ºtampila de calitate, fapt care a contribuit la susþinerea mãsurilor adoptate de CECCAR.

Chiar dacã unele fenomene negative au continuat sã se manifeste pe piaþa expertizelor contabile,
prin menþinerea pe de o parte a unor reticenþe faþã de controlul iniþiat de organismul profesional
privind calitatea ºi competenþa profesionalã a membrilor, iar pe de altã parte prin menþinerea unor
tendinþe de monopolizare a acestei activitãþi, a existat pentru prima datã convingerea cã instituþiile
beneficiare ale statului erau deschise pentru colaborare ºi formare împreunã cu organismul profesional,
unei pieþe sãnãtoase a expertizelor contabile.

Accesul la profesia de expert contabil ºi contabil autorizat

Aflatã printre preocupãrile anuale ale CECCAR, sesiunea de examene pentru accesul la profesia
de expert contabil ºi contabil autorizat a fost organizatã la nivelul secþiunilor de specialitate ale
Corpului, în perioada 25-26 octombrie 2003. La aceastã sesiune au participat un numãr de 2.587
candidaþi, dintre care 1.751 de experþi contabili ºi 836 de contabili autorizaþi.

Potrivit reglementãrilor CECCAR, toate persoanele absolvente ale examenului de acces la
profesie au obligaþia înscrierii ºi parcurgerii unui stagiu de pregãtire profesionalã cu durata de trei
ani, desfãºurat prin douã metode: sub îndrumarea directã a unui tutore de stagiu sau prin metoda
"pregãtire în sistem colectiv", ambele coordonate direct de CECCAR, prin intermediul controlorilor
de stagiu. Astfel, odatã cu prima sesiune a absolvenþilor stagiului de trei ani prevãzut de Regulament
a fost organizatã în perioada 21-22 iunie 2003 sesiunea examenului de aptitudini, la nivelul
departamentului de specialitate al Corpului, unde au participat 359 de candidaþi, dintre care 232 de
experþi contabili ºi 139 de contabili autorizaþi.

În aplicarea procedurilor stabilite de legea de organizare, CECCAR a acordat calitatea de
expert contabil la 21 de doctori în economie ºi la 10 persoane fizice strãine ºi absolvenþi ai ACCA.
În luna mai 2003 a fost semnat oficial protocolul cu ACCA, care permite absolvenþilor acestui
institut accesul la calitatea de expert contabil potrivit procedurilor în vigoare, dar ºi a experþilor
contabili accesul la formarea profesionalã în cadrul ACCA.

Pentru alinierea prevederilor interne la standardele europene în domeniu, Corpul a fost
foarte activ în cadrul programului PHARE "Recunoaºterea calificãrilor profesionale", grupul
de lucru "Experþi contabili", care s-a desfãºurat în România cu sprijinul experþilor francezi pe
lângã Ministerul Educaþiei ºi Cercetãrii. Încheiat în anul 2003, programul s-a concretizat prin
elaborarea unei legi generale care urmeazã sã fie aprobatã de Parlament ºi care va permite
începând din anul 2007 libera circulaþie a persoanelor în scopuri profesionale ºi recunoaºterea
reciprocã a diplomelor.
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Profesia de expert contabil ºi contabil autorizat, ca profesie reglementatã printr-o lege special
adaptatã la standarde europene, a fost încadratã la Directiva nr. 89/48 a CEE, urmând sã se aducã
unele modificãri ale O.G. nr. 65/1994 ºi ale H.G. nr. 562/2000 privind accesul la profesia de
expert contabil ºi contabil autorizat în spiritul acestei directive, pentru eliminarea condiþiei irelevante
privind vechimea în câmpul muncii impusã candidaþilor la examen.

Tot cu ocazia finalizãrii acestui program a fost implementat un portal pe Internet la adresa
www.recunoastere.edu.ro, în care pe de o parte au fost introduse toate reglementãrile ºi normele
CECCAR cu privire la organizarea ºi funcþionarea organismului nostru, iar pe de altã parte au fost
introduse condiþiile stabilite privind accesul la profesia contabilã în România, pentru a fi cunoscute
în Europa ºi în toatã lumea.

În anul 2003, în cadrul preocupãrilor pentru integrare euro-atlanticã CECCAR a acordat
sprijin mediului universitar pentru promovarea armonizãrii cerinþelor de calificare profesionalã în
rândul studenþilor. Astfel, s-au transmis celor cinci centre universitare: Bucureºti, Cluj, Iaºi,
Timiºoara ºi Craiova "Programa pentru formarea profesionalã a contabililor profesioniºti" emisã de
UNCTAD prin organismul sãu de specialitate ISAR, menitã sã descrie domeniile tehnice pe care
un student trebuie sã le stãpâneascã pentru a deveni contabil profesionist.

Au fost transmise facultãþilor de profil sã se inspire, astfel încât începând cu anul universitar
2003/2004 sã fie introduse module ca de exemplu: "Comunicare", "Doctrina ºi deontologia
profesionalã" etc. în programa universitarã pentru a contribui la pregãtirea absolvenþilor din anii
terminali, cât ºi pentru studiile de tip master, în vederea accesului mai rapid la calitatea de expert
contabil ºi contabil autorizat. De asemenea, în spiritul obligaþiilor care îi revin CECCAR ca membru
al IFAC au fost transmise la centrele universitare Standardele Internaþionale de Educaþie emise de
Comitetul pentru Educaþie al IFAC, care au intrat în vigoare la 1 ianuarie 2005, în vederea
îmbunãtãþirii educaþiei contabile a studenþilor din anii de studiu universitari.

Activitatea de evaluare financiarã a întreprinderilor

Orice evaluare de întreprindere are ca punct de plecare bilanþul contabil - acest instrument
universal care reflectã atât patrimoniul la un moment dat, cât ºi performanþele înregistrate de
întreprindere într-o perioadã datã. Bazându-se pe constatãrile din diagnosticul de evaluare ºi
cunoºtinþele aprofundate de contabilitate ºi analizã, experþii aduc ajustãri elementelor din bilanþul
contabil, elaborând bilanþul economic al întreprinderii, asupra cãruia se aplicã diferite metode de
evaluare a întreprinderii.

A fost argumentul fundamental pentru care activitãþile de evaluare a întreprinderii au fost ºi
sunt considerate servicii paracontabile, iar sediul materiei se gãseºte, de regulã, la organismele
profesionale de profil. De altfel, în toate manualele ºi tratatele de contabilitate din þãrile Uniunii
Europene existã capitole sau pãrþi afectate evaluãrii întreprinderilor.

Aºa se explica faptul cã ºi în România, potrivit articolului 19 lit. e) din O.G. nr. 65/1994,
aprobatã prin Legea nr. 42/1995, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare, elaborarea standardelor
privind evaluarea societãþilor comerciale, precum ºi a unor active sau bunuri ale acestora a fost ºi
este un atribut al Corpului Experþilor Contabili ºi Contabililor Autorizaþi din România, iar în
cadrul facultãþilor de contabilitate a fost introdusã deja ca disciplinã distinctã evaluarea întreprinderilor.

CECCAR a înregistrat progrese remarcabile în ceea ce priveºte instruirea membrilor în domeniul
evaluãrii întreprinderilor ºi în formarea unora din aceºtia în vederea obþinerii calitãþii de expert
evaluator. Cursurile organizate de Corp au fost frecventate de peste 22.000 de economiºti, ingineri
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ºi alþi specialiºti din economie cu diplomã universitarã, care au cãpãtat cunoºtinþe în domeniul
evaluãrii întreprinderilor, în calitate de cadre sau responsabili ai diferitelor compartimente din
întreprinderi, bãnci, societãþi de asigurare ºi pieþe de capital.

De asemenea, prin Hotãrârea Guvernului nr. 562/2000 evaluarea economicã ºi financiarã a
întreprinderii a fost introdusã ca disciplinã de examen pentru obþinerea calitãþii de expert contabil ºi
de contabil autorizat.

Experþii contabili ºi contabilii autorizaþi membri ai Corpului au obligaþia ca, în cadrul misiunilor
pe care le îndeplinesc, sã respecte Codul etic naþional al profesioniºtilor contabili. În plus, pentru
activitatea de evaluare, aceºtia trebuie sã respecte "Principiile de practicã a evaluãrii ºi Codului etic"
prevãzute în standardele internaþionale de evaluare ºi adoptate de Corp prin Hotãrârea Consiliului
Superior nr. 52/2003.

Pentru experþii evaluatori au fost emise recomandãri (standarde) cuprinzând metodologia de
evaluare economicã ºi financiarã a întreprinderilor (nr. 100 CECCAR - EV), structura-standard a
Raportului de evaluare (nr. 101 CECCAR - EV) ºi un ghid pentru evaluarea întreprinderilor mici
ºi mijlocii (nr. 102 CECCAR - EV), ºi au fost aprobate normele de lucru, de raportare ºi de
comportament cuprinse în Norma nr. 37/2003, care întregeºte normele profesionale pentru toate
activitãþile desfãºurate de experþii contabili. Toate acestea se regãsesc într-o lucrare remarcabilã
editatã de CECCAR în anul 2003, cu titlul "Cartea expertului evaluator".

"Cartea expertului evaluator" s-a dorit a fi un ghid practic pentru toþi experþii evaluatori membri
ai Corpului. Respectarea normelor emise de Corp în baza atribuþiilor pe care legea i le conferã este
o obligaþie a fiecãrui expert evaluator, a cãrei respectare se verificã cu ocazia controlului de calitate
pe care Corpul îl exercitã pentru toate activitãþile pe care aceºtia le desfãºoarã.

Ca membru al Federaþiei Experþilor Europeni, Corpul a aplicat ºi va aplica în continuare toate
normele ºi ghidurile emise de organismele europene în domeniul evaluãrii întreprinderilor. De
asemenea, Corpul va dezvolta colaborarea ºi cooperarea cu Institutul Evaluatorilor de Întreprinderi
(IBA) ºi cu Societatea Americanã a Evaluatorilor în vederea cunoaºterii ºi aplicãrii Standardelor
Internaþionale de Evaluare.
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Organele alese ale Consiliului Superior la ºedinþa din 30-31 august 2002, Balvanyos, Covasna

Formarea ºi dezvoltarea profesionalã a membrilor CECCAR

Unul din rolurile tradiþionale ale CECCAR a fost întotdeauna gestionarea activitãþilor
desfãºurate de membrii sãi. În acest fel se asigura cã societatea primeºte servicii de înaltã calitate,
potrivit unor standarde internaþionale în domeniu.

Având în vedere desele schimbãri care au loc pe piaþã, cunoºtinþele profesioniºtilor contabili se
perimeazã de la o zi la alta, capitalul intelectual ºi competenþa trebuind sã fie cultivate ºi dezvoltate
printr-o educaþie profesionalã continuã pentru asigurarea calitãþii. ªi cum calitatea serviciilor
membrilor CECCAR este de fapt calitatea profesiei contabile prestatã pe piaþã, formarea profesionalã
se supune obligatoriu unui Cod etic ºi unui Program de pregãtire implementat la nivel naþional.

Scopul educaþiei contabile desfãºurata prin Programul CECCAR este acela de a produce
profesioniºti contabili competenþi, capabili de a aduce o contribuþie pozitivã pentru profesia contabilã
ºi pentru societate în general. Implementat cu îmbunãtãþiri din anul 2002, prin tematici extinse de
educaþie, Programul de pregãtire este destinat deopotrivã atât membrilor CECCAR, cât ºi celorlalþi
contabili din economie, de la directori economici, contabili-ºefi, ºefi de servicii financiar-contabile,
contabili angajaþi din întreprinderi etc., care au fost atraºi ºi incluºi treptat în mediul unui organism
profesional, le oferã prilejul sã facã faþã mai uºor la schimbãrile esenþiale la care este supusã profesia
contabilã, prin îmbunãtãþirea bagajului lor de cunoºtinþe teoretice ºi practice.

Verificarea existenþei calitãþilor de profesionalism ºi competenþã a unui membru are ca principalã
sursã Codul etic naþional al profesioniºtilor contabili, potrivit modificãrilor aduse de IFAC în anul
2002 Codului internaþional, care a fost aplicat de CECCAR în România începând cu 1 ianuarie
2003. Pornind de la faptul cã profesia contabilã se bazeazã pe recunoaºterea datoriei fiecãrui membru
al CECCAR de a-ºi exersa profesia în interesul public, a fost esenþial ca prin implementarea Programului
de pregãtire la nivel naþional, dezvoltarea cunoºtinþelor profesioniºtilor contabili sã cunoascã noi stadii
de performanþã, iar atitudinea de "a învãþa sã înveþi" sã fie din ce în ce mai încurajatã.
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A devenit o realitate pentru toþi membrii CECCAR faptul cã adevãrata provocare cu care se
confruntã profesia contabilã în România este cât de rapid ºi de eficient se pot dezvolta aptitudinile
ºi cunoºtinþele individuale, astfel încât sã se poatã face faþã la toate modificãrile survenite în legislaþie,
în mediul de afaceri în general.

Cea mai mare provocare pentru profesioniºtii contabili a constituit-o Standardele Internaþionale
de Contabilitate. Conºtient de acest lucru, organismul profesional CECCAR, cu sprijinul profesiilor
franceze ºi italiene, a format un numãr de cca 150 de formatori români în domeniul standardelor,
specialiºti cu o înaltã pregãtire profesionalã, din diferite medii, astfel încât din anul 2002/2003 ºi
în continuare au fost pregãtiþi ºi instruiþi pentru înþelegerea ºi aplicarea Standardelor Internaþionale
de Contabilitate peste 5.000 de profesioniºti contabili. Programul naþional de pregãtire profesionalã
al CECCAR, desfãºurat atât la nivel central, cât ºi prin intermediul celor 42 de filiale/judeþe ale
þãrii, a dat posibilitatea tuturor profesioniºtilor contabili sã identifice problemele cu care se confruntã,
sã cunoascã ºi sã înþeleagã care sunt cunoºtinþele teoretice ºi practice necesare pentru a rezolva
aceste probleme ºi în principal cum sã aplice cunoºtinþele într-o manierã eticã pentru a ajunge la
cele mai bune soluþii.

O realizare remarcantã a CECCAR în 2003 a constituit-o elaborarea ºi publicarea pentru
prima datã în România a unor ghiduri profesionale pentru înþelegerea ºi aplicarea fiecãrui Standard
Internaþional de Contabilitate în parte.

Prin aceste ghiduri practice profesionale CECCAR a venit în sprijinul profesioniºtilor contabili,
angajaþi sau liber-profesioniºti ºi conducerilor de întreprinderi în înþelegerea ºi aplicarea, în spiritul
ºi litera lui, a fiecãrui Standard Internaþional de Contabilitate (IAS/IFRS) în parte, fãcând în acest
fel mai uºoarã aplicarea în cunoºtinþã de cauzã a reglementãrilor armonizate cu directivele europene
ºi cu IAS. Ghidurile nu reprezintã interpretãri ale standardelor, acestea constituind atributul exclusiv
al Comitetului pentru Interpretarea Standardelor Internaþionale de Raportare Financiarã (SIC/
IFRIC), ci ele au ca obiectiv înþelegerea ºi aplicarea standardelor originale emise de IASB.

Era de datoria organismului profesional CECCAR, în calitatea sa de membru al Federaþiei
Internaþionale de Contabilitate (IFAC) ºi a Federaþiei Experþilor Europeni (FEE), sã vegheze ºi sã
se asigure cã þara noastrã aplicã Standardele Internaþionale de Contabilitate ºi Audit. În strategia
CECCAR pentru urmãtorii ani era prevãzutã preluarea traducerii noilor ediþii ale IAS/IFRS ºi
implementarea lor, în mod unitar la nivel naþional.

O largã campanie pentru pregãtire ºi perfecþionare continuã a profesioniºtilor contabili, angajaþi
sau liber-profesioniºti, continua sã fie desfãºuratã de organismul profesional CECCAR prin
organizarea zonalã de cursuri de pregãtire, seminarii ºi dezbateri profesionale destinate profesioniºtilor,
în domeniul fiscalitãþii, auditului financiar, contabilitãþii financiare ºi de gestiune, controlului
financiar, evaluãrii economice ºi financiare a întreprinderii, eticii ºi deontologiei profesionale precum
ºi alte discipline necesare desfãºurãrii activitãþilor profesionale.
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Evidenþa membrilor CECCAR;
Structura ºi repartizarea la nivel naþional în anul 2003

Potrivit legii de organizare ºi funcþionare, evidenþa membrilor CECCAR se þine prin intermediul
Tabloului publicat anual în Monitorul Oficial al României.

La sfârºitul anului 2003, evidenþa membrilor în Tablou a cunoscut un progres semnificativ
faþã de perioadele anterioare. Astfel, faþã de 31 iulie 2003 când a fost publicat Tabloul Corpului în
Monitorul Oficial nr. 544 bis/2003, în care existau un numãr de 8.947 membrii din care 7.311
persoane fizice ºi 1.636 de persoane juridice, la 31 decembrie 2003 Corpul a înregistrat un numãr
de 21.903 membrii din care:

- 10.424 de experþi contabili;
- 9.300 de contabili autorizaþi;
- 31 de societãþi cu capital strãin sau mixt;
- 2.148 de societãþi cu capital autohton,
iar ca membrii inactivi, Corpul mai avea înregistraþi la 31 decembrie 2003 un numãr de

14.492 persoane.
Faþã de 31 iulie 2003 numãrul membrilor a crescut cu 169,79% la persoane fizice ºi cu

33,19% la persoane juridice; 33,04% din numãrul membrilor sunt bãrbaþi, iar 13, 4% din numãrul
membrilor au vârste peste 60 de ani, faþã de 33% la 1 ianuarie 2003, ceea ce înseamnã o întinerire
a structurii membrilor Corpului.

În funcþie de statutul profesional în cadrul Corpului, la 31 decembrie 2003 Corpul avea
înregistraþi un numãr de 8.482 de liber-profesioniºti contabili ºi 11.242 de profesioniºti contabili
angajaþi. În structura Tabloului primele trei locuri raportate la procentele din totalul numãrului de
membrii sunt ocupate, în ordine descrescãtoare, de Bucureºti: 21,38% - 4.683 membrii; Braºov:
5,74% - 1.258 membrii; Cluj: 4,12% - 903 membrii.

Prin mãsurile luate de Corp, exercitarea profesiei de expert contabil ºi contabil autorizat s-a
realizat numai în baza acordãrii vizei ºi autorizaþiei anuale de funcþionare, dupã controlul ºi avizarea
dosarelor de cãtre secþiunile de specialitate ale Corpului.

Colaborarea cu autoritãþile publice ºi societatea civilã în general

Pentru îndeplinirea unor obiective principale stabilite în strategia pe anul 2003, CECCAR
ºi-a dezvoltat relaþiile de colaborare cu administraþia centralã ºi cu societatea civilã în general.

Pe linia comunicãrii cu autoritãþile publice, Ministerul Finanþelor Publice a deþinut ºtafeta
intervenþiilor fãcute de CECCAR la toate nivelurile. Preocupat de faptul cã activitãþile membrilor
se desfãºoarã în condiþiile unei legislaþii stufoase ºi schimbãtoare, CECCAR a încheiat un Protocol
de colaborare cu Direcþia de reglementãri fiscale din cadrul Ministerului Finanþelor Publice care
permite membrilor facilitãþi privind accesul la informaþiile relevante cu caracter fiscal emise de
administraþie. S-a participat activ la reuniunile Colegiului Consultativ al Contabilitãþii, ocazie cu
care s-au adus contribuþii la elaborarea unor reglementãri din domeniu. De asemenea, s-a intervenit
la nivelul conducerii Ministerului Finanþelor Publice pentru înlãturarea ºi clarificarea neînþelegerilor
privind unele cheltuieli considerate nedeductibile fiscal dupã un anumit plafon, situaþie clarificatã
ulterior prin noul Cod fiscal intrat în vigoare de la 1 ianuarie 2004.

În spiritul relaþiilor de colaborare, Corpul a devenit partener, putând sã se facã auzit în cadrul
Unitãþii Centrale de Armonizare pentru Auditul Public Intern din cadrul Ministerului Finanþelor
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Publice, înfiinþatã ca urmare a procesului pentru modernizarea sistemului de control financiar
public intern prevãzut în procesul de negociere a aderãrii României la Uniunea Europeanã. De
asemenea, s-a implicat în calitate de partener pe lângã Ministerul Muncii ºi Solidaritãþii Sociale
pentru realizarea în comun a proiectului privind "Dezvoltarea întreprinderilor mici ºi mijlocii",
participând activ la toate întrunirile organizate pe aceste teme.

Colaborarea cu Camera Auditorilor Financiari din România a cunoscut acelaºi nivel de "interes"
manifestat de regulã de cãtre organele de conducere ale acestui organism, care la fiecare intenþie a
Corpului de comunicare ºi conlucrare dezbaterile profesionale au fost conduse întotdeauna spre
sfera politicului. Trebuie înþeles faptul cã experþii contabili membrii ai CECCAR sunt în acelaºi
timp ºi membrii ai Camerei Auditorilor, iar acþiunile de colaborare vizeazã în primul rând interesul
acestor membrii.

În anul 2003 CECCAR a fãcut de asemenea numeroase intervenþii la nivelul Guvernului,
Camerei Deputaþilor, Senatului, Ministerului pentru Întreprinderile Mici ºi Mijlocii, Ministerului
Muncii ºi Solidaritãþii Sociale, primãriilor de sector, primãriilor teritoriale, legate de modificarea
Legii nr. 507/2002 prin recunoaºterea profesiei de contabil autorizat, reglementatã printr-o lege
specialã, ºi includerea în rândul profesiilor pentru care nu mai trebuie alte autorizaþii pentru
exercitare.

La solicitarea Administraþiei centrale s-a dat curs corespondenþei privind completarea unui
chestionar redactat de OCDE cu referire la mãsurile de reglementare din domeniul serviciilor
profesionale din România; de asemenea, s-a colaborat pentru realizarea proiectului derulat cu
International Trade Center UNCTAD/WTO Geneva, pentru stimularea comerþului cu servicii ºi
întãrirea capacitãþii de export a României, încheiat în luna aprilie 2003.

În ceea ce priveºte societatea civilã ºi alte organisme profesionale, colaborarea în anul 2003 a
fost foarte activã. CECCAR a încheiat un protocol cu Uniunea Naþionalã a Patronatelor cu Capital
Privat din România pentru colaborarea activã la nivel central ºi teritorial ºi un Protocol cu ªcoala
Românã de Afaceri a CCIR pentru lansarea prin toate mijloacele a necesitãþii formãrii ºi dezvoltãrii
profesionale a specialiºtilor contabili din România.

De asemenea, CECCAR ºi-a continuat atribuþiile rezultate din calitatea de membru fondator
al Uniunii Profesiilor Liberale din România (UPLR), implicându-se eficient în activitatea acestui
organism, participând la reuniunile organizate în anul 2003 - Adunãri generale, consfãtuiri etc.,
cât ºi la susþinerea pentru înscrierea UPLR în Uniunea Mondialã a Profesiilor Liberale.

A dat curs invitaþiilor, participând activ la ºedinþele Consiliului Economic ºi Social, ocazie cu
care s-au putut lansa punctele de vedere faþã de unele proiecte de acte normative iniþiate, cu incidenþã
negativã asupra profesiei contabile din România. A participat la reuniunile Alianþei pentru Dezvoltarea
Economicã din România (ADER), unde de asemenea Corpul s-a putut face auzit în mediul economic
ºi social al þãrii;

 CECCAR a participat de asemenea la acþiunile organizate de EUROFORUM ºi la recent
înfiinþatul Consiliu Consultativ pentru integrare europeanã. CECCAR a mai fost consultat în
calitate de organism profesional independent de experþii Bãncii Mondiale în România, precum ºi de
o serie de alþi experþi europeni care au demarat în cadrul unor proiecte acþiuni privind colaborarea
pentru dezvoltarea economicã în sud-estul Europei, incluzând România, Bulgaria, Ungaria etc.

Acþiunile legate de publicitate ºi promovare a activitãþilor CECCAR în interesul membrilor au
fost deosebit de active în perioada analizatã, cunoscând un progres atât la nivel central, cât ºi
teritorial prin numeroasele articole apãrute în presã ºi interviuri la radio ºi TV pe subiecte profesionale
de interes pentru membrii. Astfel, au putut fi citite, ascultate ºi vãzute dupã caz intervenþiile Corpului
la nivel central în: ziarul Capital, ziarul Ziua, Adevãrul economic, radioul Vocea Evangheliei,
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televiziunea B1TV ºi alte cotidiene care de-a lungul anului 2003 au consultat organismul profesional
cu privire la impactul unor legi în multiplele domenii din economia româneascã.

Activitatea internaþionalã

Având drept obiectiv principal recunoaºterea profesiei contabile române la nivel european ºi
mondial, Corpul Experþilor Contabili ºi Contabililor Autorizaþi din România a depus toate eforturile
ºi în 2003 pentru a îndeplini acest deziderat. În anul 2003 activitatea internaþionalã a fost intensã,
CECCAR bucurându-se de o expunere mãritã pe scena internaþionalã prin organizarea în România
a unor conferinþe ale organizaþiilor profesionale internaþionale, Parteneriatul Sud-Est European
pentru Dezvoltarea Contabilitãþii ºi Auditului (SEEPAD), Federaþia Experþilor Contabili
Mediteraneeni (FCM) ºi Comitetul de Integrare Latinã Europa-America (CILEA).

Activitãþile au cunoscut un progres semnificativ atât în plan bilateral, cât ºi în plan multilateral.
În plan bilateralÎn plan bilateralÎn plan bilateralÎn plan bilateralÎn plan bilateral în anul 2003 CECCAR a întreprins o serie de acþiuni în România, cu diverse

organisme profesionale internaþionale, dupã cum urmeazã:
S-a continuat colaborarea cu organismele profesionale cu care CECCAR are încheiate
acorduri de cooperare, cu deosebire Franþa, Italia, Marea Britanie, fiind organizate douã
întâlniri cu experþii francezi ºi italieni pentru derularea proiectelor de cooperare încheiate
ºi douã întâlniri cu experþii britanici pentru îmbunãtãþirea relaþiilor de colaborare. Cu
sprijinul organismelor profesionale din Franþa ºi Italia au fost organizate în România ºase
seminarii pentru formarea de lectori în domenii de interes cum ar fi: "Formarea în domeniul
auditului", "Bilanþul consolidat", "Independenþa auditorului ºi conflicte de interes", "Eticã
ºi deontologie profesionalã în cadrul CECCAR", "Evaluarea imobilizãrilor corporale ºi
necorporale", "Deontologie", la care au participat 91 formatori ai Corpului ºi reprezentanþi
ai firmelor de expertizã. S-a reluat cooperarea dintre CECCAR ºi institutele britanice ale
profesiei contabile, fiind organizat un seminar pe tema "Rolul directorului financiar dintr-o
întreprindere", la care au participat 11 experþi contabili din firmele de expertizã contabilã
ºi directori economici din cadrul unor întreprinderi; au fost organizate cinci întâlniri cu
reprezentanþii Programului pentru Dezvoltarea Contabilitãþii ºi Auditului în România
(DFID);
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Masã rotundã cu tema "Expertiza contabilã", Bucureºti, 2003

A fost organizatã întâlnirea cu reprezentantul AICPA din SUA - Institutul American al
Contabililor ºi s-au fãcut demersuri pentru încheierea unui acord de colaborare;
În luna mai 2003 CECCAR a fost gazda unor evenimente internaþionale, organizând la
Bucureºti desfãºurarea Consiliului ºi a doua Adunare generalã a SEEPAD;
În luna mai 2003 CECCAR a gãzduit lucrãrile Consiliului FCM ºi cea de-a treia Conferinþã
a Federaþiei Experþilor Contabili Mediteraneeni (FCM), cu tema "Provocãri cu care se
confruntã profesia contabilã". Conferinþa a reunit numeroºi specialiºti în profesia contabilã
din Europa ºi America din peste 25 de þãri. În decursul a douã zile au fost dezbãtute în
cadrul unor paneluri temele profesionale: "Credibilitate ºi Independenþã", "Armonizarea
Standardelor Contabile" ºi "Impactul noilor progrese ale Tehnologiei Informaþionale asupra
profesiei", participanþii bucurându-se de expunerile profesionale prezentate de numeroºii
specialiºti prezenþi la aceastã manifestare.

Aºa cum a remarcat Preºedintele CECCAR, dl. prof. univ. dr. Marin Toma, la lucrãrile celei
de-a treia Conferinþe a FCM, "Tematica Conferinþei a avut o dublã semnificaþie: în primul rând
temele stabilite de cãtre Consiliul FCM au fost deosebit de relevante pentru perioada actualã, când
toate organismele internaþionale ºi naþionale ale profesiei contabile au preocupãri cu un singur
obiectiv: recãpãtarea încrederii investitorilor ºi a altor utilizatori în situaþiile ºi raportãrile financiare;
în al doilea rând aceste teme au fost relevante pentru a dovedi cât de sensibil ºi cât de ataºat este
Consiliul FCM faþã de obiectivele IFAC ºi FEE, cât de preocupat este Consiliul FCM de prioritatea
IFAC stabilitã de preºedintele René Ricol pentru urmãtorii doi ani - aceea de «««««a reabilita ºi a sporia reabilita ºi a sporia reabilita ºi a sporia reabilita ºi a sporia reabilita ºi a spori
încrederea în profesia noastrã»încrederea în profesia noastrã»încrederea în profesia noastrã»încrederea în profesia noastrã»încrederea în profesia noastrã», aºa cum rezultã din scrisoarea pe care preºedintele IFAC a transmis-o
tuturor organizaþiilor membre ale IFAC".
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Aspecte de la lucrãrile celei de-a III-a Conferinþe a FCM,
Bucureºti, 26-27 mai 2003
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Aspecte de la lucrãrile celei de-a III-a Conferinþe a FCM,
Bucureºti, 26-27 mai 2003
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În luna noiembrie 2003 CECCAR a avut din nou prilejul de a fi gazda unor alte evenimente
internaþionale, ºi anume Adunarea generalã ºi al IX-lea seminar internaþional al Comitetului
de Integrare Latinã Europa-America (CILEA). Pe lângã reprezentanþi ai þãrilor membre
ale Comitetului de Integrare Latinã Europa-America la acest seminar au participat
reprezentanþii cei mai autorizaþi ai profesiei contabile din România, profesori universitari,
cabinete de contabilitate ºi audit, specialiºti din piaþa de capital, bãnci, asigurãri ºi societãþi
comerciale. Tema centralã a seminarului "Profesia contabilã în cel de-al treilea mileniu:
provocãri, responsabilitãþi, independenþã" a constituit un subiect dezbãtut pe larg în cadrul
a ºase paneluri, unde aspectele legate de convergenþa în implementarea Standardelor
Internaþionale de Raportare Financiarã ºi a celor de Audit, problemele economice ºi
organizarea profesiei în þãrile membre ale CILEA, identificarea sistemelor de organizare a
IMM-urilor ºi modalitãþi în care acestea pot fi sprijinite de profesioniºtii contabili,
identificarea locului ºi rolului profesiei contabile în cadrul sistemelor moderne de guvernare
a întreprinderilor, precum ºi identificarea unor mãsuri pentru revigorarea profesiei contabile,
ca urmare a scandalurilor de pe unele pieþe financiare au putut fi însuºite de specialiºtii
prezenþi ºi valorificate în cadrul activitãþilor profesionale.

Lucrãrile celui de-al IX-lea seminar internaþional al Comitetului de Integrare Latinã
Europa-America (CILEA), Bucureºti 4-5 noiembrie 2003
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În plan multilateral În plan multilateral În plan multilateral În plan multilateral În plan multilateral în anul 2003 au avut loc, de asemenea, numeroase acþiuni:
S-a intensificat reprezentarea Corpului în grupele de lucru ale FEE: astfel, în anul trecut
specialiºtii Corpului au participat la opt ºedinþe de lucru ale grupelor de lucru Contabilitate,
Audit, IMM-uri, grupul normalizatorilor de audit ºi liberalizare; s-a participat la reuniunea
preºedinþilor organismelor din þãrile membre FEE; ca membru fondator, Corpul a participat
la Consiliul FCM (Federaþia Experþilor Contabili Mediteraneeni), la întâlnirea Consiliului
SEEPAD, la Seminarul "Norme de audit pentru IMM" organizat de FIDEF; s-a participat
la Conferinþa activitãþii generale a FEE;
S-au dat curs numeroaselor invitaþii la reuniunile profesionale organizate de ISAR
(UNCTAD), seminarul "Recâºtigarea încrederii publice" la Congresul profesiei franceze
OEC, Congresul profesiei italiene CNRPC, Congresul profesiei germane IDW, Congresul
profesiei belgiene IRE, la Conferinþele privind prevenirea ºi combaterea spãlãrii banilor; la
Conferinþa IASB; Conferinþa ACCA; la Forumul OECD; la Conferinþa Camerei
Auditorilor din Polonia; la Conferinþa Camerei Auditorilor din Cehia etc. Pe parcursul
anului au fost primite ºi traduse cca 30 materiale importante de la IFAC, care se aflã în
biblioteca Corpului, destinate consultãrii de cãtre membri;
S-a comandat la IASB ºi primit pentru membrii Corpului un numãr de 20 exemplare din
Standardele Internaþionale de Contabilitate 2003 originale, cu ultimele modificãri ale
IAS-urilor;
Corpul s-a implicat începând din 2002 pânã în 2003 în cadrul proiectului PHARE
"Recunoaºterea calificãrilor profesionale" în cadrul grupei 6 "Experþi contabili", organizat de
experþii francezi împreunã cu Ministerul Educaþiei ºi Cercetãrii, proiectul finalizându-se prin
emiterea unei legi generale cu aplicare din 2007, în scopul liberei circulaþii a persoanelor.

Activitatea de editurã ºi publicitate

Pornind la drum cu o singurã publicaþie (revista Corpului), Editura CECCAR tinde ºi doreºte
sã devinã un factor important în activitatea de formare, informare ºi perfecþionare profesionalã.
Cerinþele de informare ºi documentare de specialitate pentru activitatea profesioniºtilor contabili
din România au determinat Editura CECCAR ca într-un timp scurt sã punã bazele unei activitãþi
crescânde, sã-ºi dezvolte relaþiile dintre autori ºi public, precum ºi sã-ºi implementeze an de an un
program editorial de excepþie, în diverse domenii de activitate ale profesiei contabile.

Urmând o curbã ascendentã, în anul 2003 acþiunile de editurã ºi publicitate au cunoscut un
aflux tot mai mare de materiale documentare, cãrþi, broºuri, ghiduri de specialitate etc., adresate
atât membrilor CECCAR, cât ºi contabililor ºi economiºtilor salariaþi în diferite societãþi ºi
întreprinderi de stat, precum ºi publicului interesat.

Cele mai importante publicaþii ale Editurii CECCAR au fost:
Revista Corpului Contabilitatea, expertiza ºi auditul afacerilor, care apare cu regularitate
lunar, împreunã cu Suplimentul legislativ, principala lucrare care asigurã informarea ºi
publicarea celor mai noi informaþii cu caracter reglementar ºi intern pentru activitãþile
CECCAR, precum ºi studii, soluþii, ºi opinii cu privire la problemele care preocupã toþi
profesioniºtii;
 Cartea expertului evaluator, conceputã ºi realizatã în spiritul Standardelor internaþionale
de evaluare, este cartea fundamentalã realizatã sub forma unui Ghid teoretic ºi practic
adresat tuturor experþilor evaluatori membri ºi nemembri ai CECCAR;
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Cartea Reorganizarea întreprinderilor prin fuziune ºi divizare elaboratã pentru a veni în
sprijinul profesioniºtilor care furnizeazã servicii complete de consultanþã managerialã ºi
altor întreprinderi, cadre de conducere din companii, grupuri, holdinguri ºi societãþi
comerciale;
Ghid pentru aplicarea Normei profesionale nr. 35 privind expertizele contabile, o lucrare
de excepþie dedicatã activitãþilor experþilor contabili membri ai CECCAR;
Teste grilã pentru examenul de acces la profesia de expert contabil ºi de contabil autorizat,
o carte adresatã generaþiilor mai tinere dornice sã reuºeascã la examenul de acces la profesie,
se adreseazã tuturor candidaþilor care îndeplinesc condiþiile stabilite de lege pentru susþinerea
examenului de acces la profesia de expert contabil ºi contabil autorizat;
Ghiduri profesionale "pentru înþelegerea ºi aplicarea fiecãrui Standard Internaþional de
Contabilitate în spiritul ºi litera lui". Fiecare lucrare se adreseazã unui segment precis de
specialiºti ºi totodatã tuturor profesioniºtilor contabili din România, managerilor societãþilor
comerciale, bãncilor, societãþilor financiare ºi de asigurãri.

Anul 2003 a îmbogãþit bibliotecile fiecãrui profesionist cu lucrãri de specialitate referitoare la:
Finanþele întreprinderii; Politici contabile de întreprindere; Leasingul; Contabilitatea în instituþiile
publice; Produse informatice pentru contabilitate; Controlul ºi auditul fiscal; Contabilitatea ºi
calculaþia în conducerea întreprinderii; Contabilitatea macro ºi microeconomicã etc.

Un alt domeniu de mediatizare a informaþiei profesionale ºi de comunicare-informare cu
membrii CECCAR ºi cu toþi ceilalþi practicieni profesioniºti este site-ul nostru. În anul 2003 ºi-a
început activitatea pagina web a CECCAR în care s-au publicat o numeroase materiale ºi informaþii
documentare pentru toþi utilizatorii.

O publicitate activã a activitãþilor organismului profesional CECCAR a fost realizatã prin
participarea cu standuri de carte ºi revistã la Târgurile pentru Întreprinderile Mici ºi Mijlocii organizate
în oraºele Braºov, Timiºoara, Deva ºi Bucureºti.




