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Activitatea
Corpului Experþilor Contabili ºi a Contabililor
Autorizaþi din România desfãºuratã în anul 2004

În anul 2004, Corpul Experþilor Contabili ºi Contabililor Autorizaþi din România (CECCAR)
devenise cu certitudine organismul reprezentativ al profesiei contabile din România, autonom,
neguvernamental, non-profit ºi de interes public. Cu o dezvoltare remarcabilã la nivel naþional,
CECCAR era reprezentat la toate cele 42 de judeþe ale þãrii, prin filiale teritoriale.

Membrii CECCAR reprezentau mai mult de 50.000 de profesioniºti contabili. Aproximativ
10.000 din aceºti profesioniºti lucrau în practica publicã, iar ceilalþi în industrie, comerþ, educaþie
etc.

CECCAR acþiona, prin filialele sale, foarte hotãrât pentru înþelegerea ºi aplicarea Standardelor
Internaþionale de Raportare Financiarã, pentru ca pieþele de capital din România sã aibã o raportare
de o înaltã calitate ºi la un limbaj european.

CECCAR a devenit de-a lungul timpului un institut solid, organizat dupã modelele europene,
recunoscut ca fiind organizaþia care deþine ºi forþa ºi capacitatea de a prelua ºi transpune în norme
naþionale, standardele internaþionale din domeniul profesiei contabile.

Mãsurile stabilite de Conferinþa Naþionalã a CECCAR cu privire la transpunerea în Ghiduri
profesionale a fiecãrui Standard internaþional de contabilitate a constituit un pas înainte pentru
fiecare profesionist contabil, care a avut ºansa sã înþeleagã mai bine cum sã-ºi dezvolte raþionamentul
profesional, cum sã aplice standardele în practica contabilã ºi cum sã-ºi testeze abilitãþile profesionale
în a-ºi exercita cât mai corect îndatoririle faþã de utilizatorii informaþiei contabile. Prin deschiderea
faþã de toþi practicienii contabili, indiferent de ramura din economie în care sunt angajaþi, Corpul
ºi-a îndeplinit unul din rolurile majore pe care le are în calitate de membru al organizaþiei mondiale
a profesioniºtilor contabili, IFAC. De asemenea, pregãtirea publicãrii în limba românã de cãtre
CECCAR a volumului IFRS 2004 emis de IASB constituie o obligaþie statutarã a membrilor
IFAC ºi FEE de a lupta pentru aplicarea Standardelor internaþionale de Raportare Financiarã.
Responsabil cu educaþia ºi dezvoltarea profesionalã a contabililor, Corpul ºi-a continuat misiunea,
prin Programul Naþional de Dezvoltare Profesionalã Continuã, pentru actualizarea cunoºtinþelor
tuturor contabililor, în vederea ridicãrii calitãþii lucrãrilor efectuate de aceºtia la un nivel superior,
în concordanþã cu exigenþele interesului public. Sigur, aceasta a fost ºi este o misiune grea pe care
o are de îndeplinit în continuare organismul nostru profesional, datoritã faptului cã cei 14 ani nu
au fost suficienþi pentru ca ºi mentalitãþile sã se schimbe, pregãtirea profesionalã a fiecãrui contabil,
indiferent dacã este membru al Corpului sau angajat într-o ramurã a economiei româneºti, necesitã
din partea profesioniºtilor ºi voinþa de a-ºi actualiza cunoºtinþele, dar ºi certitudinea ca numai prin
dezvoltarea abilitãþilor profesionale dobândite pot sã facã faþã exigenþelor actuale ale economiei,
unde cei mai buni rãmân "pe val".

De asemenea, pentru aplicarea unitarã a profesiei contabile, profesioniºtilor le-au fost puse la
dispoziþie de cãtre Corp, o serie de Norme (de bazã, de comportament, de lucru ºi de raportare) ºi
Ghiduri profesionale - care, odatã respectate, dezvoltã prestanþã în activitãþile desfãºurate. Respectarea
acestor Norme ºi Ghiduri a fost în continuare monitorizatã atent de cãtre CECCAR, prin
implementarea unui control (audit) de calitate în activitãþile prestate de membrii.
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CECCAR a devenit partenerul Administraþiei. Instituþiile centrale ale statului alãturi de experþii
internaþionali în România au solicitat sprijin pentru implementarea aquis-ului comunitar în domeniul
contabilitãþii ºi auditului la noi în þarã. Prin participarea activã în cadrul "Planului de Acþiune"
privind dezvoltarea contabilitãþii ºi auditului în România, program implementat cu sprijinul Bãncii
Mondiale, Corpul s-a angajat sã contribuie în urmãtorii ani, la realizarea obiectivelor înscrise în
acest Plan. Faptul cã CECCAR a devenit o instituþie indispensabilã economiei româneºti este un
fapt confirmat ºi prin Legea nr. 200/2004 care acordã CECCAR-ului, calitatea de "autoritate
competentã în domeniu", atunci când se pune problema recunoaºterii internaþionale a calificãrilor
în domeniu. Este remarcabil ºi faptul cã, în anul 2004, CECCAR a reuºit sã îndeplineascã unele
deziderate, odatã cu apariþia Legii contabilitãþii modificatã ºi completatã, cum ar fi sporirea atribuþiilor,
în sensul cã prestãrile de servcii în domeniul contabilitãþii sã fie efectuate numai cu autorizarea
CECCAR-ului.

Mesajul preºedintelui CECCAR, dl Marin Toma,
pentru profesia contabilã în anul 2004

Provocãrile cu care se confruntã azi un profesionist contabil a schimbat sistemul de valori al
acestei profesii. Nu mai este suficient ca un profesionist contabil sã dispunã de cunoºtinþe privind
legea contabilã naþionalã, ci mai mult, pentru ai fi recunoscute abilitãþile, el trebuie sã respecte
norme profesionale elaborate în domeniu, standarde internaþionale de raportare financiarã, de eticã
ºi calitate ºi, de asemenea, sã adere ºi sã respecte un Cod etic emis în corcordanþã cu Codul etic
IFAC; ºi nu în ultimul rând, activitãþile sale trebuie sã fie gestionate ºi controlate de un organism
profesional recunoscut de FEE ºi IFAC.

Toate aceste condiþii de fapt, dacã sunt respectate de fiecare profesionist contabil, conduc spre
obþinerea încrederii publicului în informaþia financiarã, în condiþiile în care exigenþele impuse de
globalizarea pieþelor vor creºte de la o perioadã la alta.

Servirea interesului public este una din provocãrile cu care profesia contabilã se confruntã în
momentul actual. Pentru a fi demonstrat ºi realizat acest lucru, trebuie ca atât organismul professional,
dar ºi profesionistul contabil, sã demonstreze cã sunt respectate standardele profesionale de înaltã
calitate emise de organismele mondiale ºi europene abilitate în domeniu.

Adoptarea ºi implementarea în România a standardelor internaþionale de raportare financiarã
a fost ºi este în continuare un þel pentru convergenþa normelor naþionale la acestea. Sigur, acest
demers constituie nu numai necesitatea existenþei unei voinþe politice, dar ºi pregãtirea profesioniºtilor
contabili pentru cunoaºterea ºi familiarizarea cu standardele internaþionale; realizarea acestora fac
sã aducã importante beneficii de interes public, care nu ar trebui neglijate. În final, toþi trebuie sã
avem acelaºi þel, aºezarea legislaþiei naþionale pe standarde internaþionale în vederea aderãrii þãrii
noastre la structurile europene ºi nord atlantice. În acest context, trebuie sã reliefez faptul cã
CECCAR, în anul care s-a încheiat, a demonstrat cã este indispensabil economiei româneºti. La
scarã largã, la nivel european ºi internaþional, CECCAR este recunoscut ca fiind organismul profesiei
contabile din România care se luptã ºi depune eforturi pentru ca normele naþionale din domeniul
profesiei contabile sã nu ocoleascã standardele internaþionale, ci sã conveargã spre un set naþional
de standarde global acceptate.

Efortul CECCAR de a facilita convergenþa cu IFRS a fost evidenþiat întotdeauna în cadrul
reuniunilor organizate de administraþie prin intermediul Colegiului Consultativ al Contabilitãþii.
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CECCAR s-a alãturat reglementatorului naþional ºi a început sã devinã apreciat, tocmai pentru
preocupãrile sale în legãturã cu introducerea unor seturi de standarde uniforme, conforme
internaþional ºi de înaltã calitate. Interesul public trebuie sã primeze în condiþiile în care pieþele au
devenit deschise, fãrã graniþe, ºi în care sistemele financiare uniforme oferã o eficienþã a costurilor
în afaceri ºi mai multe mãsuri de securitate pentru public.

Consolidând profesia contabilã în România, CECCAR a demonstrat cã este o organizaþie de
interes public. În anul 2004, s-a pus un accent deosebit pentru dezvoltarea ºi implementarea unui
cadru de respectare a Codului Etic Naþional al Profesioniºtilor Contabili; Comisiile de Disciplinã
împreunã cu Comisia de Eticã au vegheat activ la respectarea principiilor impuse de acest Cod. De
asemenea, s-au eficientizat activitãþile legate de formare ºi dezvoltare profesionalã continuã a
profesioniºtilor contabili - indiferent dacã lucreazã în practica publicã, industrie, comerþ, bãnci,
administraþie, academie etc. - prin adoptarea Standardului Internaþional de Educaþie (IES 7),
transpus în Norma nr. 38, prin care s-a introdus conceptul de învãþare pe viaþã activã în profesie.
S-a continuat desfãºurararea activã a programului privind controlul de calitate în activitãþile
desfãºurate de membrii CECCAR, fiind concentrate eforturile pentru dotarea, cunoaºterea ºi
respectarea de cãtre toþi profesioniºtii contabili a Normelor profesionale ºi a Codului etic naþional.

În plus, faþã de activitãþile CECCAR identificate pânã în anul 2003, au aparut în anul 2004
numeroase prioritãþi noi asupra cãrora CECCAR trebuie sã-ºi concentreze toate forþele ºi atenþia în
urmãtorii ani pentru a se asigura cã ele reflectã responsabilitãþile unui organism profesional de
interes public. Este vorba de noile atribuþii stabilite prin Legea contabilitãþii nr. 82/1991 cu
modificãrile ºi completãrile ulterioare, care prevede cã toþi cei care þin contabilitatea firmelor trebuie
sã fie autorizaþi de cãtre CECCAR.

Prioritatea absolutã care stã la baza acestor noi responsabilitãþi o constituie dialogul continuu
ºi susþinut cu organele abilitate ale statului, cu persoanele responsabile din cadrul Ministerului
Finanþelor Publice de la nivel teritorial, cu firme ºi societãþi comerciale, cu directorii ºi directorii
economici ai entitãþilor, care prin colaborarea cu CECCAR reuºesc o mai bunã administrare ºi
respectare a prevederilor actelor legale în domeniu.

Nevoile utilizatorilor de informaþii contabile la standarde înalte de calitate fac ca organismul
profesional sã caute în continuu pentru profesioniºtii contabili noi forme pentru dezvoltarea
profesionalã, sã ofere noi seturi de norme ºi principii etice, sã se implice în a întâmpina greutãþile ºi
nevoile datorate de legislaþia nearmonizatã corespunzãtor, prin sesizarea organismelor abilitate ale
statului ºi furnizarea de soluþii fundamentate.

Rolul ºi valoarea unui profesionist contabil au devenit evidente pentru fiecare manager de
întreprindere - indiferent de mãrimea ei - care doreºte sã-ºi gestioneze corect ºi bine afacerea.

Valorile ridicate ale CECCAR au fost evidenþiate în anul 2004 ºi prin îndeplinirea misiunii ca
membru al IFAC, de a gestiona pregãtirea profesionalã în domeniul IFRS a întregii mase de
contabili existenþi în România.

Prioritãþile imediate au constat în punerea la dispoziþia contabililor a unui set de 32 de Ghiduri
pentru înþelegerea ºi aplicarea IAS/IFRS evoluând cãtre dezvoltarea ºi adaptarea cunoºtinþelor
profesionale la standardele internaþionale. CECCAR a cãutat în anul 2004 sã încurajeze contabilii
profesioniºti la respectarea valorilor mondiale necesare acestei profesii, ºi anume: Integritate, ªtiinþã
ºi Transparenþã, valori care sunt evidenþiate în Codul etic.

Evaluarea fãcutã de experþii europeni, cu privire la faptul cã profesia de expert contabil ºi de
contabil autorizat este aºezatã pe norme ºi directive europene, certificã faptul cã profesia contabilã
din România poate fi practicatã oriunde în lume. Acelaºi lucru este valabil ºi pentru profesioniºtii
contabili din afara graniþelor României, care odatã dovedind calitatea de expert contabil deþinutã în
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þara sa de origine ºi gestionatã de un organism membru al FEE ºi IFAC, pot obþine de la CECCAR,
dupã parcurgerea etapelor impuse de lege, dreptul de practicã a profesiei.

Cred cu tãrie cã atât Consiliul Superior, cât ºi toate comisiile ºi departamentele CECCAR,
vor întreprinde în fiecare zi demersuri pentru gestionarea corectã a acestei profesii, pentru pãstrarea
valorilor etice ºi morale atribuite contabililor profesioniºti, a transparenþei ºi a activãrii în toate
ramurile economiei româneºti.

Integritatea trebuie sã meargã în tandem cu competenþa profesionalã ºi cred cã numai prin
profesionalism se va reuºi câºtigarea încrederii publicului pentru aceastã profesie.

Preºedintele Consiliului Superior al CECCAR
Dr. Ec. Marin Toma

Gestionarea de cãtre CECCAR a profesiei contabile în anul 2004

Anul 2004 a marcat pentru CECCAR o creºtere remarcabilã atât cantitativ, cât ºi calitativ
într-un domeniu, atât de relevant, care priveºte sprijinirea membrilor Corpului, ºi anume: punerea
la dispoziþie a normelor ºi a ghidurilor de referinþã în activitatea acestora.

O realizare deosebit de importantã în perioada analizatã a Corpului, urmare mãsurii stabilite
de Conferinþa Naþionalã a CECCAR, o reprezintã apariþia Ghidurilor profesionale pentru înþelegerea
ºi aplicarea fiecãrui Standard internaþional de contabilitate în parte. Astfel, un numãr de 33 de
Ghiduri au fost emise pentru a veni în sprijinul membrilor Corpului în desfãºurarea activitãþilor
profesionale, dar ºi conducerilor de întreprinderi ºi tuturor celor interesaþi sã înþeleagã ºi sã aplice în
cunoºtinþã de cauzã aceste standarde.

Aceastã iniþiativã a Corpului a fost foarte apreciatã în mediul economic ºi a fost rapid preluatã
ºi de organisme profesionale din alte þãri în tranziþie. În acest fel, CECCAR ºi-a îndeplinit ºi o
obligaþie statutarã faþã de IFAC ºi FEE.

Pânã în 2004, Corpul avea emise norme profesionale ºi ghiduri care acopereau aproape toate
categoriile de lucrãri pe care le executau membrii, dintre acestea enumerãm:

Normele de bazã aplicabile tuturor profesioniºtilor contabili (de comportament, de lucru ºi
de raportare);
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 privind misiunea experþilor contabili privind fuziunile ºi divizãrile de întreprinderi;
Norma privind consultanþa fiscalã;
Norma privind expertizele contabile;
Normele privind organizarea ºi exercitarea controlului intern ºi a auditului intern în cadrul
societãþilor comerciale etc.

Una din atribuþiile fundamentale ale CECCAR a fost ºi este gestionarea profesiei contabile în
România. Printre mãsurile privind îmbunãtãþirea gestionãrii profesiei contabile se numãrã punerea
accentului pe calitatea serviciilor oferite publicului de membrii CECCAR.

Lucrãrile Consiliului IFAC, care a avut loc la 10 noiembrie 2004 la Paris, a aprobat documente
de importanþã majorã pentru profesia contabilã mondialã, cât ºi pentru fiecare organism naþional al
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profesiei contabile, între care ºi CECCAR. În primul rând, s-a abordat problema calitãþii ºi
aspectelor de eticã, aceastea fiind obiectivele majore pentru perioada urmãtoare. Organismul
nostru va face obiectul unor controale în conformitate cu normele IFAC, pentru a se analiza
dacã reglementãrile actuale sunt aliniate la tendinþele mondiale ce sunt stabilite în domeniile
contabilitãþii ºi auditului.

Astfel, auditorii de calitate ai serviciilor contabile, angajaþi ai CECCAR, deþin un rol din ce în
ce mai important pentru imaginea ºi progresele pe care le are Corpul. Începând cu anul 2004, prin
Hotãrârea Consiliului Superior 03/56 s-a aprobat completarea atribuþiilor de serviciu ale experþilor
verificatori cu sarcini în domeniul auditului de calitate, devenind astfel auditori de calitate atât în
domeniul serviciilor de contabilitate, cât ºi în domeniul expertizei contabile judiciare.

Trecând de la metoda controlului colegial la controlul efectuat de organismul profesional prin
personal angajat, îmbinat cu prezentarea de "Rapoarte anuale" privind auditul de calitate, s-a reuºit
pe de o parte o mai bunã percepere din partea CECCAR asupra modului în care sunt organizate ºi
desfãºurate activitãþile cabinetelor/societãþilor membre, iar pe de altã parte a crescut responsabilitãþile
profesioniºtilor contabili faþã de cunoaºterea, însuºirea, aplicarea ºi respectarea normelor ºi ghidurilor
profesionale emise de CECCAR, astfel încât serviciile prestate sã fie la nivelul exigenþelor privind
calitatea cerutã de terþi.

Monitorizarea de cãtre CECCAR a activitãþilor desfãºurate de membri a condus la creºterea
interesului faþã de eticã ºi deontologie în profesie, astfel încât Codul Etic Naþional al Profesioniºtilor
Contabili a devenit indispensabil de pe masa contabililor din România.

Împlinind în anul 2004 patru ani de la implementare, auditul calitãþii serviciilor prestate de
membri, monitorizat ºi efectuat de Corp, îºi atingea cu paºi mici dar siguri principalele obiective
avute în vedere de cãtre CECCAR, astfel:

oferirea cãtre public a unei bune percepþii despre calitatea serviciilor prestate de profesioniºtii
contabili membri;
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 responsabilitãþilor membrilor faþã de serviciile prestate;
respectarea organismului profesional CECCAR ºi creºterea prestigiului faþã de profesia
contabilã.

În anul 2004, au fost supuse controlului un numãr de 1.350 de cabinete, fiind depuse în
procent de 75% de cãtre membrii CECCAR, Rapoartele anuale privind auditul calitãþii serviciilor
prestate.

Auditul calitãþii lucrãrilor de expertizã contabilã efectuate de membri

Aflatã în al doilea an de desfãºurare, verificarea calitãþii expertizelor contabile judiciare a
înregistrat o îmbunãtãþire evidentã: la efectuarea verificãrilor s-a asigurat o atmosferã colegialã de
lucru, au fost acordate consultanþe profesionale atât pe durata efectuãrii expertizelor, dar mai ales în
faza de definitivare a lucrãrilor, rapoartele de expertizã contabilã judiciarã rãspunzând mai bine
calitãþii de probã în justiþie.

Auditorii de calitate ºi-au prezentat punctul de vedere bazat pe normele legale, normele
profesionale, pe regulamentele ºi ºtiinþa contabilitãþii, care au convins experþii contabili sã revinã
sub aspect formal sau de fond asupra unor constatãri sau concluzii necorespunzãtoare.
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În anul 2004, s-au prezentat pentru verificare ºi vizã, pe linia modului de respectare a Normelor
profesionale nr. 35/2001 ºi a Codului etic naþional al profesioniºtilor contabili,     un numãr de
5.489 de rapoarte de expertizã contabilã judiciarã din domenii diferite ºi de grade diverse de dificultate,
faþã de 2.494 rapoarte verificate în anul 2003. S-a constatat cã în procesul de verificare a calitãþii
acestor lucrãri sunt cuprinse tot mai multe rapoarte de expertizã contabilã judiciarã, diferenþa de
aproape 3.000 de dosare verificate în plus în acest an demonstrând acest lucru. Creºterea     se datora
atât faptului cã exista un efectiv mai mare de auditori de calitate, fiind angajaþi în toate judeþele þãrii
un numãr de 48 de specialiºti, cât ºi urmare a mãsurilor luate ºi a eforturilor fãcute de aceºtia,
determinând astfel un numãr din ce în ce mai mare de experþi contabili sã respecte Norma 12.264/2002
de verificare a lucrãrilor de expertizã contabilã judiciarã.

În urma consultãrilor în faza de definitivare a expertizelor contabile sau a observaþiilor fãcute de
auditorii de calitate la prezentarea lucrãrilor, experþii contabili autori au þinut seama de aceste recomandãri
fiind astfel evitate erori ºi abateri de la normele profesionale sau de la normele legale. Creºterea
numãrului de dosare, prezentate la verificare lunar, indicã faptul cã experþii contabili care au înþeles sã
respecte normele profesionale s-au convins de utilitatea acþiunii ºi de scopul acesteia de apãrare a
prestigiului fiecãrui membru al Corpului. Reducerea cazurilor care au impus refacerea rapoartelor de
expertizã contabilã judiciarã reflectã tendinþa fireascã de ridicare a calitãþii lucrãrilor efectuate.

Aceastã mãsurã de monitorizare a calitãþii lucrãrilor prestate de profesioniºtii contabili, iniþiatã
de organismul profesional, s-a bucurat de o largã apreciere din partea experþilor contabili, dar ºi din
partea beneficiarilor expertizelor contabile: Tribunale, Curþi de apel, Judecãtorii, Parchet, Organe
de poliþie, precum ºi de colegiile jurisdicþionale de la Curtea de conturi.

Accesul la profesie

Anual, printre atribuþiile CECCAR, se numãrã ºi organizarea examenelor pentru accesul la
profesia de expert contabil ºi de contabil autorizat, conform prevederilor legii.

Profesia de expert contabil ºi de contabil autorizat, ca profesie reglementatã printr-o lege
specialã adaptatã deja la standarde europene, a fost încadratã la Directiva nr. 89/48 a CEE, fiind în
curs de aprobare propunerile de modificãri ale O.G. nr. 65/1994 ºi ale H.G. nr. 562/2000 privind
accesul la profesia de expert contabil ºi de contabil autorizat în spiritul acestei directive, pentru
eliminarea condiþiei irelevante privind vechimea în câmpul muncii, impusã candidaþilor la examen.

În anul 2004, a fost organizatã sesiunea de examene pentru accesul la profesia de expert
contabil ºi de contabil autorizat pentru persoanele care au îndeplinit condiþiile prevãzute în O.G.
nr. 65/1994, aprobatã prin Legea nr. 42/1995 cu modificãrile ºi completãrile ulterioare. Sesiunea
de examen s-a desfãºurat în perioada 6-7 noiembrie 2004, fiind organizatã de Secþiunile de specialitate
ale CECCAR în 30 de centre teritoriale. La examen ºi-au întrecut cunoºtinþele profesionale 8.045
de candidaþi, dintre care 5.565 de experþi contabili ºi 2.480 de contabili autorizaþi, care au susþinut
probe la disciplinele: Contabilitate (cu accent la IAS/IFRS), Fiscalitate, Drept, Control financiar,
Audit financiar, Evaluarea întreprinderii ºi Expertizã contabilã/Doctrinã ºi Deontologie profesionalã.
Absolvenþii acestui examen au obligaþia imediatã, potrivit reglementãrilor CECCAR, sã se înscrie
la stagiu de pregãtire profesionalã cu duratã de trei ani.

Stagiul de pregãtire în anul 2004 a cunoscut o îmbinare între stagiul organizat pe lângã un
tutore de stagiu, cu stagiul organizat în sistem colectiv, astfel încât posibilitatea parcurgerii domeniilor
principale ale profesiei sã fie disponibile tuturor celor care se formeazã pentru calitatea de expert
contabil ºi de contabil autorizat. Cei trei ani de stagiu parcurºi de un stagiar pe lângã un tutore de
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stagiu sau în sistem colectiv sunt monitorizaþi de CECCAR prin intermediul controlorilor de stagiu,
pregãtind astfel candidaþii sã susþinã examene de aptitudini la final, care constau în probe scrise,
(studii de caz, exerciþii) ºi o probã oralã, cuprinzând discipline de specialitate ale profesiei contabile.

În anul 2004, a fost organizatã, de cãtre CECCAR, sesiunea anualã a examenului de aptitudini
în perioada 26 iunie 2004 la care au participat un numãr de 737 de stagiari. Aceºtia au devenit,
dupã absolvirea examenului de aptitudini ºi depunerea jurãmântului, experþi contabili sau contabili
autorizaþi. Tot în anul 2004, au devenit experþi contabili un numãr de 16 doctori în economie care
au susþinut ºi au promovat examenele de acces la profesie.

Pentru alinierea metodologiilor interne ale CECCAR la prevederile Legii nr. 200/2004 au
fost elaborate Normele nr. 10.044/2004 privind recomandarea calificãrilor profesionale, a persoanelor
fizice ºi juridice strãine care desfãºoarã activitãþi din domeniul profesiilor de expert contabil ºi de
contabil autorizat. Numãrul persoanelor fizice strãine care au obþinut conform legii calitatea de
expert contabil în România este de 11; de asemenea, numãrul absolvenþilor ACCA care au obþinut
în anul 2004, conform legii, calitatea de expert contabil, a crescut la 16.

Formarea ºi dezvoltarea profesionalã a profesioniºtilor contabili

Provocãrile cu care se confruntã profesia contabilã în etapa aferentã anului 2004 a economiei
mondiale, cu impact asupra sistemelor naþionale din fiecare þarã, au expus profesioniºtii contabili la
exigenþe legate de nivelul cunoºtinþelor, aptitudinilor, valorilor profesionale ºi de eticã, care le sunt
cerute pentru a demonstra competenþã profesionalã.

Conferinþa Naþionalã a Corpului a aprobat, încã din anul 2002, implementarea Programului
Naþional de Dezvoltare Profesionalã Continuã. Prin intermediul programului, în anul 2004, au
fost atraºi la formare ºi instruire un numar de cca. 16.400 de persoane, membrii Corpului ºi diverºi
specialiºti contabili angajaþi în toate ramurile economiei româneºti, iar efortul financiar al Corpului
se ridicã anual la cca. 70 mild. lei.

Prezenþa acestui Program pe masa de lucru a profesionistului a influenþat pozitiv interesul ºi
preocuparea fiecãruia de a cunoaºte cerinþele mereu noi care se adreseazã profesiei, de a soluþiona
sau, dupã caz, de a reflecta procesele reformei în concordanþã cu progresele globalizãrii ºi ale tehnologiei
informaþionale.

Concepþia, tematica ºi adaptarea acesteia la exigenþele profesionale, derularea programelor, cu
luarea în considerare a cerinþelor didactice, a condiþiilor de studiu ºi a solicitãrilor cursanþilor,
calitatea cursurilor garantatã prin nivelul de cunoaºtere, experienþa ºi conºtiinþa profesionalã a
lectorilor, selectaþi de Consiliul Superior al CECCAR, prezentã, într-o mãsurã mai largã, a
materialului didactic ºi documentar, precum ºi a bibliografiei corespunzãtoare temelor prezentate
sau/ºi dezbãtute, se înscriu fiecare în parte ºi în ansamblul lor ca factori de succes, care au influenþat
pozitiv înscrierile, frecvenþa, pregãtirea individualã ºi evoluþia educaþionalã de ansamblu.

Fiecare membru al Corpului are obligaþia sã-ºi dezvolte pregãtirea în cadrul formelor de educaþie
profesionalã continuã organizatã la nivel central, pe centre universitare, zonale ºi la nivel de filiale,
urmãrind respectarea standardelor ºi normelor profesionale emise de CECCAR, în conformitate cu
prevederile Programului Naþional, pe anul 2002-2006.

Pentru a veni în sprijinul membrilor ºi în general al profesioniºtilor contabili, CECCAR a
continuat iniþierea de acþiuni ºi programe de pregãtire ºi perfecþionare continuã, sub formã de
cursuri, seminarii de specialitate, dezbateri pe probleme de Înþelegerea ºi aplicarea Standardelor
internaþionale de contabilitate; Audit financiar; Contabilitate financiarã; Contabilitate ºi control



425

de gestiune; Fiscalitate; Evaluare economicã ºi financiarã a întreprinderilor; Pieþe de capital; Doctrinã
ºi deontologie profesionalã.

Pentru perfecþionarea ºi aprofundarea cunoºtinþelor în domeniile principale ale profesiei,
Programul naþional mai cuprinde, de asemenea, ºi teme pentru dezbatere în legãturã cu: Pregãtirea
declaraþiilor financiare; Informaþia financiarã pentru management; Managementul resurselor umane;
Sisteme informatice; Legislaþia afacerilor; Impozitarea afacerilor; Managementul financiar;
Raportarea financiarã; Auditul extern ºi intern; Servicii de audit ºi de certificare; Managementul
informaþiei în afaceri; Planificarea ºi dezvoltarea strategicã a afacerilor; Raportarea corporativã
avansatã; Managementul financiar strategic.

Programul cel mai complex iniþiat de CECCAR încã din anul 2001, care se continuã pânã în
2010, a fost cel cu privire la înþelegerea ºi aplicarea Standardelor Internaþionale de contabilitate
(IAS/IFRS). Încã de la început, acest program a cunoscut recunoaºteri ºi aprecieri pozitive în toate
mediile economice ºi profesionale din România. În fiecare an sunt formaþi în acest domeniu în
medie 5.000 de liberi profesioniºti sau profesioniºti angajaþi în diverse ramuri ale economiei.

O altã mãsurã importantã, luatã de CECCAR pentru educaþia ºi dezvoltarea profesionalã a
membrilor ºi tuturor celor interesaþi de profesie, o reprezintã cunoaºterea ºi aplicarea Standardelor
Internaþionale de Educaþie emise de IFAC.

Odatã cu elaborarea de cãtre IFAC a Standardelor Internaþionale de Educaþie (IES 1-6) ºi
mai apoi a IES 7, CECCAR, ca organism profesional care gestioneazã profesia contabilã, a fãcut
toate demersurile pentru ca acestea sã fie cunoscute ºi aplicate pe plan naþional. Astfel, cele 6 IES-uri
au fost transmise la toate marile centre universitare din România, inclusiv la Academia de Studii
Economice Bucureºti, sugerând facultãþilor cu profil economic sã le cunoascã ºi sã le transpunã în
curricula universitarã începând cu anul universitar 2004/2005, pentru formarea ºi perfecþionarea
studenþilor din anii terminali sau de tip master care doresc sã acþioneze în profesia contabilã. De
asemenea, ca urmare a stabilirii unor acorduri de colaborare cu universitãþile de profil economic,
din anul 2005 se are în vedere ca la elaborarea programelor universitare ale facultãþilor de contabilitate
sã participe CECCAR, pentru a se asigura, pe de o parte, de cuprinderea tuturor disciplinelor
stabilite de IFAC, iar pe de altã parte sã se asigure o trecere mai uºoarã a tinerilor absolvenþi cãtre
profesiile de expert contabil ºi de contabil autorizat.

În anul 2004, Consiliul Superior al CECCAR a aprobat Norma profesionalã nr. 38 privind
Dezvoltarea Profesionalã Continuã a membrilor ºi a contabililor din economie, cu aplicare de la 1
ianuarie 2005, transpunând astfel în practicã Standardul Internaþional de Educaþie nr. 7 (IES 7)
emis de IFAC.

Etica profesionalã

Cerinþele de eticã ale profesioniºtilor contabili din România au ca bazã Codul Etic Naþional,
emis de Corpul Experþilor Contabili ºi Contabililor Autorizaþi din România (CECCAR), în
conformitate cu Codul Etic Internaþional emis de organismul mondial al contabilitãþii IFAC
(Federaþia Internaþionalã a Contabililor). Obiectivele profesiei contabile stabilite prin acest cod
îndeplinesc cele mai înalte standarde de profesionalism, ating cele mai înalte nivele de performanþã
ºi rãspund cerinþelor interesului public. Pentru îndeplinirea acestor obiective, profesioniºtii contabili
trebuie sã respecte principii fundamentale bazate pe: integritate, obiectivitate, independenþã,
competenþã profesionalã ºi bunãvoinþã, confidenþialitate, comportament profesional, norme tehnice
ºi profesionale.
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Principiile sunt mai greu de evitat decât regulile; în schimb, aplicarea principiilor cere mai
întâi integritate ºi competenþã din partea profesioniºtilor contabili.

Profesionistul contabil va trebui astfel sã-ºi exerseze raþionamentul profesional pentru a se
asigura de respectarea principiilor pentru situaþia pe care o analizeazã. De aceea, raþionamentul
profesional trebuie sã fie încadrat, în primul rând, în Codul etic emis de CECCAR, pentru cã
standardele de obiectivitate ºi integritate sunt foarte ridicate ºi, nu în ultimul rând, raþionamentul
profesional sã fie încadrat într-o formare multidisciplinarã consolidatã. Obiectivitatea unui
profesionist contabil poate fi ameninþatã sau sã parã a fi ameninþatã drept consecinþã a intereselor
financiare ale clientului.

În acest caz, profesionistul contabil trebuie 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, este esenþialã. De fapt, integritatea cu care acþioneazã profesia contabilã ºi
integritatea persoanelor care participã la aceastã profesiune reprezintã noul concept în cadrul doctrinei
ºi deontologiei profesiei contabile, pentru redarea încrederii publicului în raportãrile financiare.

Toate aceste aptitudini ºi deprinderi profesionale sunt 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,
trebuie asiguratã o competiþie ºi o concurenþã loialã între profesioniºtii contabili, descurajând orice
tendinþã agresivã sau abuzivã pe piaþã, prin mijloace care lezeazã interesele publice. Concurenþa
neloialã continuã sã fie generalizatã ºi întreþinutã ºi prin unele acte administrative, menite sã încalce
principiile etice profesionale, prin stabilirea unor reguli care accentueazã 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, a influenþat dezvoltarea unor fenomene
negative, a corupþiei în general, care a îndepãrtat de o economie de piaþã funcþionalã, concurenþialã
ºi care a pus bazele scãderii încrederii publicului în profesia contabilã.

Etica va reprezenta întotdeauna pentru toþi profesioniºtii contabili, membri ai CECCAR,
prestigiul ºi independenþa în raporturile cu societatea economicã ºi socialã, încurajând prin serviciile
oferite transparenþa ºi credibilitatea informaþiilor financiare, contribuind astfel la procesul de reformã
pentru integrarea europeanã în România.

Toate structurile alese ºi funcþionale ale CECCAR au fost angrenate pentru a asigura cunoaºterea
Codului Etic de cãtre toþi membrii ºi de cãtre toþi contabilii din economie, sã vegheze la aplicarea în
orice împrejurare a acestuia de cãtre membri, iar comisiile de disciplinã sã-ºi îmbunãtãþeascã activitatea
de analizã, judecatã ºi tragere la rãspundere a membrilor care-l încalcã.

Evaluarea financiarã a întreprinderilor

În anul 2004, o importantã realizare a Corpului în domeniul evaluãrilor financiare a
întreprinderilor a constituit-o apariþia Recomandãrii (Standardului) nr. 102 privind adoptarea
Ghidului pentru evaluarea întreprinderilor mici ºi mijlocii, pornind de la recomandãrile emise de
FEE. De asemenea, a fost publicatã "Cartea expertului evaluator" în care au fost incluse toate
recomandãrile, normele ºi principiile de eticã pentru activitatea de evaluare, care se doreºte a fi un
ghid practic pentru toþi evaluatorii, membri ai Corpului. Principiile de Practicã a Evaluãrii (PPE)
ºi Codul Etic al Expertului Evaluator de Întreprinderi, aprobate prin Hotarârea Consiliului Superior
nr. 03/52, alãturi de Norma nr. 37 - de comportament, de lucru ºi de raportare - privind misiunea
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de evaluare a întreprinderii, reprezintã un set complet de principii profesionale care acoperã toate
clasele de proprietãþi, precum ºi complexitãþile diferitelor proceduri de evaluare.

Au fost actualizate Normele privind modul de desfãºurare a cursurilor de evaluare economicã
ºi financiarã a întreprinderilor, susþinerea lucrãrilor de evaluare ºi acordarea certificatelor, evidenþa
experþilor evaluatori atestaþi de cãtre CECCAR.

Calitatea de expert evaluator a fost acordatã ºi altor specialiºti cu studii superioare care au
solicitat obþinerea acestei calitãþi, existând la data de 31 decembrie 2004 un numãr de 3.387 de
experþi evaluatori înregistraþi în Tablou, posesori de legitimaþii emise de CECCAR.

În anul 2004, potrivit statisticilor raportate de filiale, au fost instruite în evaluare un numãr
de 2.500 de persoane.

Evidenþa membrilor

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

Astfel, la data de 31 decembrie 2004, CECCAR a înregistrat un numãr de 22.844, din care:
- experþi contabili:10.867;
- contabili autorizaþi: 9.131;
- societãþi cu capital strãin sau mixt: 40;
- societãþi cu capital autohton: 2.806.
Iar ca membri inactivi, CECCAR are înregistraþi un numãr de cca 25.000 de persoane.
Faþã de 31 decembrie 2003, numãrul membrilor a crescut cu 1,2% la persoane fizice ºi cu

27,1% la persoane juridice; 32,17% din numãrul membrilor sunt bãrbaþi; 21,5% din numãrul
membrilor au vârste peste 60 de ani.

În funcþie de statutul profesional în cadrul Corpului, la 31 decembrie 2004, CECCAR avea
înregistraþi un numãr de 9.104 de liber profesioniºti contabili ºi 10.894 de profesioniºti contabili
angajaþi, comparativ cu 31 decembrie 2003 când existau 8.624 de liber profesioniºti. Ponderea
membrilor angajaþi este de 54,4% faþã de 45,6% liber profesioniºti. În structura Tabloului, primele
3 locuri în funcþie de numãrul de membri au fost ocupate de Bucureºti (4.633 de membri), Braºov
(1.185 de membri) ºi Cluj (1.114 de membri).

Prin mãsurile luate de Corp, exercitarea profesiei de expert contabil ºi de 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. Pentru simplificarea ºi eficientizarea
raportãrilor anuale ale membrilor privind acordarea vizei anuale pentru exercitarea profesiei, au fost
actualizate ºi modificate Normele nr. 6.707/2000, aprobate prin Hotãrârea Consiliului Superior
nr. 04/60; de asemenea, pentru cunoaºterea ºi sprijinirea rezolvãrii mai operative a problemelor ce
preocupã membrii ºi pentru simplificarea raportãrilor fãcute de aceºtia, Biroul Permanent al
Consiliului Superior a aprobat "Mãsurile nr. 205/2004 privind îmbunãtãþirea comunicãrii cu membrii
Corpului", potrivit cãrora un membru trebuie sã prezinte Corpului:

- la înscrierea pentru prima datã în Corp, o fiºã personalã cu toate datele de identificare;
- la acordarea vizei în fiecare an, o declaraþie (fiºã) de venituri;
- la efectuarea controlului de calitate anual, un raport de audit.
Condiþiile ºi criteriile de acordare a licenþei anuale de lucru pentru membri au fost completate - aºa

cum a rezultat, de altfel, ºi din adunãrile generale de la filiale - cu testarea periodicã a stãrii de sãnãtate a
fiecãrui membru (din 5 în 5 ani pânã la vârsta de 65 ani ºi din 3 în 3 ani dupã vârsta de 65 de ani).
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Activitatea de editurã ºi publicitate

În anul 2004, activitãþile de editurã ºi publicitate au cunoscut o creºtere fãrã precedent, numãrul
titlurilor de lucrãri fiind de cca 60, adicã dublu faþã de cel realizat anterior, astfel: a continuat sã fie
editatã lunar revista Corpului Contabilitatea, Expertiza ºi Auditul Afacerilor împreunã cu Suplimentul
legislativ, abonamentele cunoscând o creºtere de 25% faþã de anii anteriori. În cuprinsul Revistei,
pe lângã articolele de specialitate:

au fost publicate aprox. 60 de rãspunsuri la întrebãrile cititorilor;
a fost reflectatã, la rubrica PRO DOMO, activitatea CECCAR atât la nivel central, cât ºi
la nivel de filiale (atunci când preºedinþii/secretarii de filiale au trimis informaþii despre
acþiunile întreprinse la nivel local).

Cu ocazia unor festivitãþi de absolvire în cadrul facultãþilor de profil din ASE Bucureºti, au
fost acordate 19 premii, constând în cãrþi de specialitate ºi abonamente la revista Corpului pe un an
de zile (6 ab. pt. Premiile I, II ºi III).

A fost editat în limbile româna, franceza ºi englezã Raportul de activitate anual pentru informarea
organismelor interne ºi internaþionale cu care Corpul întreþine relaþii de colaborare ºi conlucrare; a
fost publicat Tabloul Corpului în Monitorul Oficial al României; a fost reeditatã cartea Teste grilã
pentru examenul de acces la profesie; a fost reeditat Regulamentul pentru efectuarea stagiului; a
fost reeditatã Cartea expertului contabil ºi contabilului autorizat. Au fost editate, de asemenea,
unele lucrãri profesionale, cum ar fi: Cartea expertului evaluator; Finanþele întreprinderii; Politici
contabile de întreprindere; Cartea Congresului al XII-lea ºi al XV-lea al profesiei contabile;
Reorganizarea întreprinderilor prin fuziune ºi divizare; Leasingul; Contabilitatea în instituþiile publice;
Ghid privind expertizele contabile; Produse informatice pentru contabilitate; Controlul ºi auditul
fiscal; Contabilitatea ºi calculaþia în conducerea întreprinderii; Contabilitatea macro ºi
microeconomicã; Recunoaºtere, evaluare ºi estimare în contabilitatea internaþionalã; Reglementãri
ºi practici în consolidarea conturilor; Financial Accounting; precum ºi un numãr de 33 de Ghiduri
pentru înþelegerea ºi aplicarea Standardelor Internaþionale de Contabilitate.

În pagina WEB a Corpului (www.ceccar.ro):
- s-au publicat unele materiale ºi informaþii utile atât membrilor, cât ºi celor interesaþi de

activitatea Corpului;
au fost, de asemenea, intensificate relaþiile cu presa, radioul ºi televiziunea la nivel central
ºi la nivelul unor filiale;
s-a participat cu standuri de carte ºi revistã la Târgurile pentru Întreprinderile Mici ºi
Mijlocii organizate în oraºele Braºov, Timiºoara, Deva, Bucureºti.

Editura CECCAR a fost înregistratã la Ministerul Educaþiei ºi Cercetãrii, iar în anul 2004
s-au transmis propuneri la Colegiul Consultativ al Contabilitãþii în legaturã cu prealuarea pentru
tipãrire prin Editura Corpului, a tuturor ghidurilor, normelor ºi a altor matariale elaborate de
Colegiu pe linia contabilitãþii.

Obþinerea de cãtre CECCAR în anul 2004 a licenþei de la IASB pentru tipãrirea în limba
românã a volumului IFRSs 2004 a constituit o realizare remarcabilã pentru profesia contabilã din
Romania.
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Activitatea internaþionalã

În anul 2004, activitatea internaþionalã a fost intensã, CECCAR bucurîndu-se de o expunere
mãritã pe scena 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 pentru a îndeplini acest deziderat. Astfel, s-a intensificat
reprezentarea CECCAR în grupele de lucru ale FEE: în anul trecut, specialiºtii Corpului au participat
la 16 ºedinþe de lucru ale grupelor Contabilitate, Audit, Asigurari, Liberalizare/Calificare, Sector
public, IMM-uri, grupul normalizatorilor de audit, guvernanþã corporativã, impozite directe ºi
indirecte; ca membru fondator, CECCAR a participat la toate întâlnirile Consiliului FCM (Federaþiei
Experþilor Contabili Mediteraneeni) ºi CILEA (Comitetul pentru Integrare Europa America).

CECCAR a mai participat la: Conferinþa ACCA "Dupã 2005: Raportarea financiarã a
companiilor necotate din UE - forma viitoare a contabilitãþii IMM-urilor ºi a altor companii necotate
din Europa"; Conferinþa "Începutul Secolului 21 - Încrederea în Integritatea Contabililor ºi
Auditorilor", organizatã de Asociaþia Contabililor din Bulgaria; Conferinþa "Globalizarea IMM ºi
Rolul Profesiei Contabile" ºi Adunarea Generalã FCM; Congresul AFC; cel de-al 35-lea Simpozion
al profesiei sârbe; Adunarea Generalã a SEEPAD; Conferinþa MKK "Încredere ºi audit"; întâlnirea
Grupului operativ CEPS; la întâlnirea Forumului de Educaþie Contabilã al IFAC; cel de-al optulea
congres al institutului din Republica Srpska; conferinþa "Contabilitatea de angajament"; Congresul
Camerei Auditorilor Statutari din Polonia; Întâlnirea IASB - normalizare standarde; Adunarea
Generalã FIDEF ºi Congresul CNCC; Conferinþa "Profesia contabilã în noua Europã"; Congresul
Economiºtilor din Spania organizat în paralel cu Întrunirea anualã a normalizatorilor europeni de
audit; seminar eticã ºi asigurarea calitãþii, Asociaþia Contabililor ºi Auditorilor din Republica Srpska;
la a XXI-a sesiune de lucru a ISAR, UNCTAD; Congresul CNDC "Dezvoltare susþinutã: eticã ºi
cunoºtinþe"; cea de-a XVII-a Adunare a Companiei Naþionale a Auditorilor din Franþa; la Consiliu
IFAC; ºi la Adunarea Generalã a FEE.

Activitãþile au cunoscut un progres semnificativ în plan bilateral; CECCAR a întreprins o
serie de acþiuni în România, cu diverse organisme profesionale internaþionale. S-a continuat
colaborarea cu organismele profesionale cu care CECCAR are încheiate acorduri de cooperare, cu
deosebire: Franþa, Italia, Marea Britanie, fiind organizate întâlniri cu experþii francezi ºi italieni
pentru derularea proiectelor de cooperare încheiate, precum ºi cu experþii britanici pentru
îmbunãtãþirea relaþiilor de colaborare.

Cu sprijinul organismelor profesionale din Franþa, Italia ºi Marea Britanie au fost organizate
în România 8 seminarii pentru formarea de lectori în domenii de interes, cum ar fi: Italia "Evoluþii
în legea companiilor, fiscalitãþii ºi contabilitãþii din Italia"; Italia "Evaluarea companiilor, fuziuni,
achiziþii ºi preluãri"; Franþa, IFRS-uri pentru IMM-uri DFID, "Impozitul amânat ºi hiperinflaþia";
Italia "Evaluare imobilizãri necorporale"; Franþa "Contabilitatea analiticã ºi controlul de gestiune";
Italia "Înregistrarea în bilanþ ºi evaluarea activelor ºi pasivelor financiare ºi comerciale"; CNCC
"Asigurãri ºi instituþii financiare"; la aceste seminarii au participat un numar de 180 de formatori
ai Corpului ºi reprezentanþi ai firmelor de expertizã, membre ale Corpului.

Au fost organizate o serie de întâlniri cu reprezentanþii Parteneriatului Sud Est European
pentru Dezvoltarea Contabilitãþii (SEEPAD), iar cu ocazia celei de-a treia Adunãri generale din
anul 2004, organizatã la Sofia, preºedintele CECCAR a fost ales preºedintele acestui organism
regional.

Au fost organizate numeroase întâlniri cu reprezentanþii Programului pentru Dezvoltarea
Contabilitãþii ºi Auditului în România (DFID).
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De asemenea, s-au purtat corespondenþe ºi se întreþin relaþii strânse de colaborare cu Camerele
Auditorilor din Ungaria, Polonia, Cehia ºi Slovacia, cu asociaþiile profesioniºtilor contabili din
Bulgaria, Polonia, Serbia ºi din Moldova. Pentru sprijinirea, în vederea obþinerii sau menþinerii
statutului de membri IFAC, sau a unor organisme regionale, Corpul a primit în aceastã perioadã
mulþumiri din partea institutelor, contabililor ºi auditorilor din Moldova, Serbia ºi Bulgaria.

În perioada analizatã s-au primit ºi tradus peste 200 de materiale cu referiri la standardele
internaþionale ºi la profesie primite de la organismele internaþionale, materiale care se aflã în biblioteca
Corpului, destinate consultãrii de cãtre membri.

Cu FEE s-a purtat corespondenþã activã pe marginea tuturor proiectelor materialelor IASB
supuse în discuþie, precum ºi pe marginea unor chestionare, tehnice sau de organizare a profesiei.

Conferinþa Naþionalã a CECCAR

Conferinþa Naþionalã s-a desfãºurat în data de 2 septembrie 2004. În cadrul lucrãrilor
Conferinþei au fost examinate activitãþile Consiliului Superior CECCAR, precum ºi ale consiiliilor
celor 42 de filiale din þarã, fãcându-se propuneri concrete pentru consolidarea ºi unificarea profesiei
contabile din România, în baza cãrora au fost elaborate noi strategii pentru o perioadã îndelungatã.
Important este cã la lucrãrile conferinþei au participat reprezentanþi ai instituþiilor abilitate ale
statului cu care colaboreazã CECCAR, precum ºi invitaþi ai organismelor internaþionale ale profesiei
contabile. Participanþii la Conferinþa Naþionalã au supus unei analize obiective perioadele de activitate
din anul 2003 ºi din primul semestru al anului 2004.

Preºedintele CECCAR, dr. ec. Marin Toma, a subliniat în Raportul de dare de seamã a
Consiliului Superior, cã hotãrârile luate în perioada analizatã de cãtre conducerea Corpului a urmãrit
îndeplinirea atribuþiilor pe care legea le-a conferit acestui organism, þinându-se seama, totodatã, de
situaþiile concrete existente în mediile economic, social ºi politic din þarã ºi de peste hotare.

La Conferinþa Naþionalã au fost alese ºi validate organele de conducere ale Corpului: Consiliul
Superior format din 32 de membri la nivel naþional ºi Consiliile filialelor la nivel teritorial, împreunã
cu Comisia Superioarã de Disciplinã ºi Comisiile de Disciplinã de la nivelul filialelor CECCAR.

S-a stabilit, de asemnea, ziua de 21 septembrie, ca zi naþionalã a contabilului român, iar
pentru punerea în aplicare, Consiliul Superior a emis Norme privind modul de organizare ºi de
desfãºurare a manifestãrilor cultural-ºtiinþifice prilejuite de sãrbãtorirea în fiecare an a zilei contabilului
român.
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Aspecte de la Conferinþa Naþionalã a CECCAR din data de 2 septembrie 2004
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Aspecte de la Conferinþa Naþionalã a CECCAR din data de 2 septembrie 2004

Congresul al XV-lea al profesiei contabile din România

În zilele de 3 ºi 4 septembrie 2004 la Bucureºti s-a desfãºurat cel de-al V-lea Congres
postrevoluþionar al profesiei contabile din România - al XV-lea, dacã avem în vedere ºi cele 10
congrese din perioada interbelicã mai precis din anul 1921.

Aceastã manifestare deosebit de importantã pentru mediul economic din þara noastrã, cuprinsã
din anul 1994 în circuitul internaþional al manifestãrilor de acest gen, a reunit peste 800 de
remarcabili specialiºti europeni ºi internaþionali din þãri precum Franþa, Italia, Marea Britanie,
Polonia, Cehia, Slovacia, Grecia, Ungaria, Bulgaria, Spania, Brazilia, SUA alãturi de România
pentru a-ºi împãrtãºi, pe de-o parte, din experienþele naþionale, iar, pe de altã parte, pentru a
dezbate Standardele Internaþionale de Raportare Financiarã ºi modul de implementare în fiecare
þarã, soluþiile elaborate pe plan mondial pentru evitarea unor scandaluri financiare, etica ºi calitatea
în desfãºurarea serviciilor specifice profesiei, necesitatea aplicãrii unui control de calitate în activitãþile
profesioniºtilor contabili etc.

Comunicãrile ºtiinþifice, referatele ºi celelalte lucrãri care au aprofundat tema generalã a
Congresului în douã paneluri, ºase ateliere ºi o masã rotundã, au creat un cadru comun de examinare
ºi dezbatere aprofundatã a unui evantai larg de probleme din contabilitate ºi fiscalitate la nivel
naþional ºi la nivel global; aprecierile, rezultatele, succesele ºi neajunsurile din activitatea profesionalã,
asemãnãrile ºi deosebirile de vederi, identitatea sau diversitatea opiniilor exprimate în intervenþiile
participanþilor au dobândit caracterul unui izvor de informaþie, experienþã ºi erudiþie, de învãþãminte
pentru toþi cei prezenþi, de crearea activelor intangibile ale profesiei noastre. Profesionistul contabil
a fost chemat sã se personalizeze, sã devinã un om care are dreptul sã gândeascã, sã reflecteze la
tratamentul contabil al fiecãrei tranzacþii, sã aprofundeze procesele ºi fenomenele pe care trebuie sã
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le regãseascã în raportãrile financiare; are dreptul sã aleagã între mai multe forme de tratament
contabil, altfel spus are dreptul sã foloseascã raþionamentul profesional.

Preocupaþi mereu de standarde, de convergenþã, de reflectarea contabilã a realitãþii, profesioniºtii
contabili se preocupã în fapt de economie, de întreprinderi de oameni; este poate cea mai frumoasã
parte a profesiei noastre; este unul din motivele pentru care Uniunea Europeanã a luat în considerare
oportunitatea recunoaºterii profesiei contabile la nivel internaþional.

În linii mari, dezbaterile pe marginea temei generale a Congresului "Armonizare sau convergenþã
cu Standardele Internaþionale de Raportare Financiarã?" au fost deosebit de controversate, tema
stârnind, încã de la anunþarea ei, un interes deosebit în rândul specialiºtilor, al operatorilor economici,
al investitorilor ºi al celorlalþi utilizatori ai informaþiilor contabile, datoritã actualitãþii acesteia ºi
dimensiunilor economice ºi sociale la care se poate referi.

Banner-ul Congresului al XV-lea al profesiei contabile din România
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Congresul al XV-lea al profesiei contabile din România. Aspecte din timpul lucrãrilor
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Conceptul de convergenþã în contabilitate

Noul concept legat de armonizare sau convergenþã preocupã deopotrivã organismele profesionale,
normalizatorii ºi utilizatorii informaþiilor financiar-contabile.

Existã convingerea cã nivelul înalt al expunerilor ºi al intervenþiilor efectuate în legãturã cu
tema centralã a Congresului au contribuit la clarificarea mai bunã a unor aspecte legate de convergenþa
în implementarea standardelor de raportare financiarã.

Oricare ar fi modul de abordare a convergenþei în contabilitate trebuie þinut seama de natura,
conþinutul ºi valorile specifice fiecãrui referenþial contabil în parte.

O primã dimensiune a convergenþei în contabilitate o reprezintã convergenþa dintre Standardele
americane de contabilitate (USGAAP) ºi Standardele internaþionale de contabilitate (IAS/IFRS).
Cu toate diferenþele majore existente între cele douã referenþiale contabile (din care menþionãm
optica diferenþã, ºi anume: în timp ce Standardele americane se bazeazã pe un ansamblu de norme
ºi reguli foarte detaliate ºi conþin informaþii destinate întreprinderilor care cautã clienþi pe pieþele
americane, Standardele internaþionale de contabilitate se bazeazã pe principii fundamentale ºi conþin
informaþii destinate întreprinderilor care cautã capital pe pieþele internaþionale), prin acordul de la
Norwalk, IASB ºi FASB au convenit identificarea tuturor punctelor de dezacord în vederea asigurãrii
într-un termen rezonabil a convergenþei necesare. În acest context, trebuie menþionat rolul EFRAG
care aduce o contribuþie majorã din partea sectorului privat, înfiinþat pentru a da glas punctului de
vedere european în ce priveºte evoluþia IFRS.

La nivel european, aspectele legate de convergenþa în contabilitate au în vedere identificarea
punctelor de dezacord între directivele europene cu deosebire Directiva a IV-a ºi a VII-a ºi Standardele
internaþionale de contabilitate (IAS/IFRS); deja aceste douã directive au fost amendate prin
introducerea în anul 2002 a valorii juste ºi în anul 2003 a opþiunilor în ce priveºte evaluarea.

Trebuie subliniatã însemnãtatea documentelor emise de Comisia Europeanã în acest domeniu
din care aº menþiona lucrãrile Strategia de raportare financiarã a Uniunii Europene - calea de
urmat, publicatã în iunie 2000, precum ºi Hotãrârea Parlamentului European privind aplicarea
Standardelor internaþionale de contabilitate din mai 2002.

În concepþia IFAC ºi FEE, mecanismul de adoptare a IFRS trebuie sã reprezinte un prilej de
deliberare, reflectare ºi schimb de informaþii între principalele pãrþi interesate, în special, normalizatorii
naþionali, profesia contabilã, supraveghetori din domeniul titlurilor de valoare, bãncile ºi asigurãrile,
utilizatorii conturilor ºi cei care le pregãtesc.

În ultimii ani, în þãrile UE, s-au fãcut paºi mari pentru a îmbunãtãþi sistemul de raportare
financiarã, iar FEE conlucreazã strâns cu toþi partenerii în dezbaterea acestor aspecte; într-adevãr,
pieþele de capital au nevoie de o raportare financiarã de înaltã calitate, iar Europa este prima regiune
majorã din lume care a cerut aplicarea IFRS pânã în anul 2005.

La nivel naþional, Parlamentul european a decis: Standardele internaþionale de contabilitate
(IAS/IFRS) vor fi obligatorii începând cu anul 2005 pentru companiile cotate la bursã; aceeaºi
soartã o au ºi companiile care consolideazã, în ceea ce priveºte conturile consolidate. Existã o
opoziþie destul de mare pentru extinderea aplicãrii Standardelor Internaþionale de Contabilitate la
alte întreprinderi decât cele menþionate ºi motivele sunt multiple:

în majoritatea þãrilor, cea mai mare parte a întreprinderilor o formeazã grupa întreprinderilor
mici ºi mijlocii pentru care aplicarea Standardelor este dificilã ºi costisitoare;
utilizatorii principali ai informaþiilor furnizate de întreprinderile mici sunt, de regulã, statul
(bugetul) ºi bãncile: bugetul foloseºte contabilitatea întreprinderii pentru stabilirea
rezultatului fiscal ºi schimbãri majore în acest domeniu ar însemna ca statul sã-ºi piardã o
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sursã importantã de venituri; bãncile nu cautã neapãrat performanþe la aceste întreprinderi,
ci pãstrarea patrimoniului care garanteazã relaþiile lor cu întreprinderile;
implicaþiile juridice enorme: sã nu uitãm sistemele juridice ºi de drept, diferite, a cãror
modificare presupune timp îndelungat ºi riscuri de dereglare, cel puþin temporar, a mediului
economic ºi social.

Principii contabile sau reguli contabile detaliate?

FEE, promotoarea susþinerii implementãrii IFRS în UE pânã în 2005, sprijinã modul de
abordare bazat pe principii ale Standardelor de raportare financiarã; aceasta înseamnã cã principiile
clare destinate a servi interesul public consolideazã reguli care aratã modul în care aceste principii ar
trebui aplicate în situaþii concrete. Acest mod de abordare promoveazã fermitatea ºi transparenþa ºi
ajutã companiile sã rãspundã în mod corespunzãtor la situaþii complexe faþã de noile evoluþii din
practica afacerilor. Acest mod de abordare previne, de asemenea, aglomerarea cu reglementãri ºi
"scãpãri tehnice" care pot apãrea acolo unde sunt dezvoltate reguli detaliate, în încercarea de a
acoperi toate eventualitãþile care pot apãrea în practicã. Având în vedere dezavantajul abordãrii pe
bazã de principii (ºi anume, posibilitatea unei prea mari "creativitãþi", care poate fi pusã în slujba
unei cozmetizãri a informaþiei contabile), dar ºi dezavantajele abordãrii pe bazã de reguli detaliate
(cum ar fi înãbuºirea iniþiativelor; crearea falsei ºi extrem de dãunãtoarei impresii cã dacã respecþi
regulile totul merge sau crearea tentaþiei ºi chiar a unor mecanisme de ocolire a regulilor) considerãm
cã modul exclusivist de abordare fie numai pe bazã de principii, fie numai pe bazã de reguli, se poate
dovedi a nu fi suficient pentru realizarea unor lucrãri de calitate ºi a unor raportãri corecte. În
opinia noastrã, o îmbinare corectã a celor douã moduri de abordare, asigurã o reglementare de
calitate.

Cine trebuie sã aplice IAS/IFRS?

Aºadar, la nivelul Uniunii Europene s-a decis: entitãþile care coteazã ºi cele care consolideazã
trebuie sã aplice IAS/IFRS. Unele þãri au aplicat criterii cantitative de "mãrime". Câºtigã însã tot
mai mult teren principiul responsabilitãþii publice care ar trebui sã împartã întreprinderile în douã
categorii:

- întreprinderi cu responsabilitate publicã care ar trebui sã aplice IFRS complete; ºi
- celelalte întreprinderi care ar trebui sã aplice un alt set de standarde, specifice IMM-urilor.
Potrivit opiniilor preliminare emise de IASB, o întreprindere are responsabilitate publicã dacã:

existã un grad ridicat de interes din partea investitorilor sau acþionarilor care nu au ºi
atribuþii de conducere ºi care se bazeazã, în principal, pe raportãrile financiare externe ca
modalitãþi principale de obþinere de informaþii financiare despre întreprinderea respectivã;
ºi
întreprinderea respectivã are responsabilitãþi legate de furnizarea unui serviciu public de
interes vital prin natura activitãþii desfãºurate.

Altfel spus, se considerã cã o societate comercialã are responsabilitate publicã dacã îndeplineºte
unul din urmãtoarele criterii:

a depus sau urmeazã sã depunã situaþiile financiare la un organism pentru titluri de valoare,
în vederea emiterii unei clase de instrumente pe o piaþã publicã;
deþine active cu titlu fiduciar pentru o gamã largã din exterior, cum ar fi o bancã, o societate
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de asigurare, un broker/operator de titluri de valoare, o casã de pensii, un fond mutual sau
un fond de investiþii;
este furnizor de utilitãþi publice sau furnizeazã servicii de interes vital;
este importantã din punct de vedere economic, importanþã evaluatã pe baza unor criterii
ca: patrimoniul, profitul total, numãrul de angajaþi, cota de piaþã, mãrimea împrumuturilor
externe.

Accesul la standardele internaþionale

Teoretic existã trei modalitãþi de acces la aplicarea IFRS:
1. Adaptarea ca atare a IFRS;
2. Elaborarea de standarde naþionale bazate pe principiile înscrise în IFRS;
3. Adaptarea IFRS la specificul naþional-local.
Ideal ar fi prima cale: adaptarea ca atare a IFRS; existã încã serioase dificultãþi legate:
- în primul rând, de culturi ºi valori tradiþionale diferite între diversele ºcoli de contabilitate;
- în al doilea rând, de sisteme juridice ºi de drept diferite de originea de drept a IFRS;
- în al treilea rând, adaptarea ca atare a IFRS presupune acceptarea primordialitãþii principiilor

care trebuie sã se substituie regulilor detaliate devenite tradiþionale în unele þãri printre
care ºi România.

Elaborarea de standarde naþionale pornind de la principiile înscrise în IFRS pare a fi calea cea
mai accesibilã. Aplicarea metodei presupune însã o foarte bunã cunoaºtere a IFRS ºi o activitate
legislativã prealabilã de pregãtire a cadrului necesar deschiderii câmpului de aplicare ºi de manifestare
nestingheritã a acestor principii. Standardele naþionale astfel elaborate trebuie sã asigure convergenþa
totalã cu IFRS. Aceastã cale de acces la IFRS asigurã o mai bunã concordanþã între principii ºi
reguli, poate satisface mai bine raporturile care trebuie sã existe între contabilitate ºi fiscalitate ºi
poate cuprinde unele reguli referitoare la contabilitatea din timpul exerciþiului de raportare financiarã.

Adaptarea IFRS la specificul naþional local rãmâne, în opinia noastrã, doar o cale teoreticã de
acces la IFRS, deoarece ea nu rãspunde scopului ºi obiectivelor care fac necesarã aplicarea IFRS; în
plus, existã posibilitatea denaturãrii adevãtarului sens ºi spiritului principiilor înscrise în standardele
internaþionale.

Pentru a asigura o creºtere a atractivitãþii pentru IFRS, considerãm cã unele aspecte ar putea
sta mai mult în atenþia IASB, în viitor.

Traducerea IFRS

Pânã la asigurarea condiþiilor pentru o eventualã traducere centralizatã a IFRS (la nivelul
IASB sau al UE), traducerea trebuie sã fie fãcutã sub coordonarea organismelor profesionale naþionale
de contabilitate, membre IFAC, care au obligaþia statutarã de a lupta pentru aplicarea standardelor.

Asigurarea unei anumite stabilitãþi a IFRS, frecventele modificãri ale unor standarde dau
bãtãi de cap normalizatorilor naþionali.
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Factori care influenþeazã implementarea IFRS

Problemele legate de implementarea IFRS nu sunt deloc uºoare pentru nicio þarã, cu atât mai
mult pentru þãrile candidate sau recent admise în UE.

În primul rand, întreprinderile ºi firmele de contabilitate sunt confruntate cu o provocare
enormã: aceea privind formarea ºi educarea.

În al doilea rand, trebuie þinut seama de recomandarea europeanã potrivit cãreia standardele
trebuie sã se bazeze pe principii ºi nu pe reguli detaliate, ºtiut fiind cã, aºa cum se exprima o înaltã
personalitate a IFAC "prin reguli detaliate se dã o ºansã pentru încãlcarea legii".

Un mod de abordare bazat pe principii pentru elaborarea de standarde cere atât din partea
companiilor, cât ºi a auditorilor, exercitarea discernãmântului profesional; o astfel de abordare
bazatã pe raþionament profesional trebuie însã sã fie corelatã cu sistemul legislativ naþional.

În al treilea rând, unele þãri au procedat sau sunt în curs de a proceda la aplicarea standardelor
internaþionale ºi la alte întreprinderi nu numai la cele cotate ºi cele care consolideazã. Ori pe
mãsurã ce IFRS devin din ce în ce mai sofisticate se pare cã ele nu reprezintã cea mai bunã soluþie
pentru toate întreprinderile.

Aplicarea IFRS în România

Startul oficial în adoptarea de cãtre România a Standardelor Internationale de Contabilitate
s-a dat în anul 1999, odatã cu apariþia O.M.F.P. nr. 403 pentru adoptarea Reglementãrilor contabile
armonizate cu Directiva a IV-a ºi cu Standardele Internationale de Contabilitate, înlocuit în anul
2001 prin O.M.F.P. nr. 94, în vigoare ºi azi.

Pentru a stabili întreprinderile care aplicã aceste reglementãri normalizatorul a folosit criteriul
cantitativ cu referire la cifra de afaceri, total active ºi numãr de salariaþi; potrivit calendarului,
începând cu anul 2006 vor rãmâne în afara programului de aplicare a acestor reglementãri doar
întreprinderile care vor avea la 31.12.2005 o cifrã de afaceri sub 5 milioane Euro, un volum al
activelor sub 2,5 milioane Euro ºi sub 50 de salariaþi.

Programul de armonizare elaborat de normalizatorul român constituie un început timid al
unui amplu proces de reformã cu efecte pozitive asupra mediului de afaceri din România care
presupune în continuare schimbãri de atitudine ºi voinþã politicã.

ªi totuºi Armonizare sau Convergenþã în contabilitate?
Dacã ar fi sã reluam concluzia unui ilustru specialist care îºi desfãºoarã activitatea la IASB,

expusã cu ocazia unui seminar internaþional desfãºurat chiar la Bucureºti, ar trebui sã spunem: "NuNuNuNuNu
armonizãrii, da convergenþeiarmonizãrii, da convergenþeiarmonizãrii, da convergenþeiarmonizãrii, da convergenþeiarmonizãrii, da convergenþei!!!!!".

IFRS - o provocare pentru profesia contabilã din România

Cea mai importantã consecinþã a Programului elaborat de normalizatorul român o constituie
deschiderea drumului afirmãrii profesiei contabile la adevãrata sa valoare. Mediul de afaceri, utilizatorii
informaþiilor furnizate de situaþiile financiare devin din ce în ce mai conºtienþi de rolul profesionistului
contabil în întreprindere, în economie în general.

Fidel obligaþiilor pe care le are în calitatea sa de membru al IFAC ºi FEE, CECCAR a luptat
în permanenþã pentru introducerea ºi aplicarea standardelor internaþionale în domeniul contabilitãþii
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ºi auditului. Încã din anul 2001, Corpul a stabilit un Program de cunoaºtere ºi aplicare a Standardelor
Internaþionale de Contabilitate pentru perioada 2002-2006 care face parte din Programul Naþional
de Dezvoltare Profesionalã Continuã ºi revizuit recent în conformitate cu Standardul Internaþional
de Educaþie (IES) nr. 7 emis de IFAC. În fiecare an sunt cuprinºi în acest program cca. 10.000 de
profesioniºti contabili din economie, resursele alocate de Corp cifrându-se la cca. 70 miliarde lei
anual.

În cadrul organismului Parteneriatul Sud-Est European pentru Dezvoltarea Contabilitãþii ºi
Auditului, CECCAR acþioneazã hotãrât pentru aplicarea Standardelor internaþionale în þãrile din
regiune; recent conducerea acestui organism regional a aprobat organizarea în perioada urmãtoare
a unei Conferinþe regionale cu participarea instituþiilor guvernamentale ºi organismelor profesionale
pentru impulsionarea procesului de adoptare a Standardelor internaþionale de contabilitate ºi audit.




