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ETICA ŞI CALITATEA – cartea de vizită a 

profesiei contabile 

• Agendă:  
      •Introducere 

• Profesionistul contabil  
   şi etica 

• Rolul moralităţi în 
profesia contabilă 



1.Introducere 

• Etica nu este nimic altceva decât veneraţia 
vieţii. 

definiţie de Albert Schweitzer* 
*Albert Schweitzer a fost un medic misionar, teolog protestant, muzician și filozof german. A fost una dintre cele mai 

complexe și impresionante personalități ale secolului XX. În 1952 a primit Premiul Nobel pentru Pace. 

 

• Relativitatea se aplică la fizică, nu la etică. 
citat din Albert Einstein 

  
 

 



• Etica în contabilitate este importantă atât pentru profesionistul contabil cât şi 
pentru cei care se bazează pe serviciile acestuia. Astfel cei care folosesc serviciile 
lor, mai ales factorii de decizie se aşteaptă ca situaţiile financiare să fie extrem 

de competente, obiective şi să ofere încredere. 
• Profesionistul contabil modern trebuie să evolueze în acelaşi timp cu 
dezvoltarea legislaţiei în vigoare, a mediului de afaceri şi a noilor tehnici de 

management. Datorită faptului că foarte mulţi oameni se bazează pe deciziile 
avizate şi pe hotărârilor luate de profesionişti contabili, menţinerea unui nivel 

ridicat de obiectivitate şi integritate este esenţial în domeniul contabilităţii. 
• Necesitatea actuală în profesia contabilă o reprezintă educaţie etică a 

profesioniştilor contabili care să le permită să treacă dincolo de normele 
simpliste de bine şi rău, pe care le-au învăţat încopilărie.  

• Contabili au nevoie de instrumente mai avansate pentru a-şi îndeplini 
obligaţiile faţăde societate, în acest mediu tot mai complex, cu multe nuanţe de 

gri (Bean şi Bernardi 2007). 



 
2. Profesionistul contabil  

   şi etica 
 • Profesia contabilă este în mare măsură auto-reglementată prin diverse 

asociaţii profesionale acestea dispunând de mijloace interne pentru a pune 
în aplicare coduri de etică. 

• La nivel internaţional, unul din organismul care şi-a concentrat atenţia 
asupra eticii în 

      contabilitate, este I.F.A.C. - International Federation of Accountants. 
Concret, aceasta şi-a direcţionat atenţia către: etică în educaţie şi coerenţa 
codurilor de etică pentru diferitele organisme profesionale care operează în 
anumite locaţii geografice. 

• Integritatea, expertiza şi transparenta sunt valorile reflectate în Codul Etic 
al IFAC pentru profesioniştii contabili, I.F.A.C. urmărind să consolideze 
aderarea profesioniştilor contabili la aceste valori. 



• Codurile de conduită profesională ale contabililor trasează liniile 
directoare pentru un comportament corect în profesie. Pentru 

contabili, ca în orice altă profesie, codurile sunt forma culturală 
cea mai concretă prin care profesiile îşi recunosc obligaţiile faţă 

de societate (Abbott, 1983). Valentine&Fleischman (2002), 
subliniază în cuprinzătoarea lor cercetare a literaturii de 

specialitate, importanţa codurilor etice: 
 
 

-sunt utilizate  
de către firme  

şi organismele profesionale  
pentru a  

"crea moraliste“ 
 paradigme; 

 

 
 

 
 

-"pot reduce 
 comportamentul  
lipsit de etică" şi 

 pot creşte 
 sau inspira conduita  

etică şi de 
 performanţă 

 

 
 

 
 

-pot creşte încrederea 
 indivizilor  

în competenţele lor 
 şi pot creşte credinţa lor 

 în conduita etică  
a firmei (sau profesie); 

 

 

-demonstrează  

că în societate, 

 (sau profesie) există  

valori morale  

de conduită în afaceri; 

 

-demonstrează  

existenţa 

 responsabilităţii sociale. 

 

 



Codul Etic Naţional al Profesioniştilor Contabili, 2006  

• La nivel naţional, în profesia 
contabilă, normele de conduită 

profesională aplicabile membrilor 
sunt cele stabilite de Camera 

Experţilor Contabili şi Contabililor 
Autorizaţi din România 

(C.E.C.C.A.R.) şi care pot fi 
sintetizate după cum urmează: 

 

 
1) INTEGRITATE 

2)OBIECTIVITATE 

3)COMPETENŢĂ 

4)CONFIDENŢIALITATE 

5)COMPORTAMENTUL PROFESIONAL 

6) Respectarea normelor tehnice şi profesionale  



2.1. Noua cultura a profesiei contabile 

•     Dintr-un interviu acordat de profesor universitar Marin Toma pentru revista Economistul, acesta 
sustine că este nevoie de o nouă cultură în profesia noastră deoarece criza globală, fără precedent, 
ne-a ridicat foarte multe întrebări legate de modul în care sunt guvernate economiile statelor din 
întreaga lume. De aici a decurs preocuparea noastră deosebită pentru conceperea şi promovarea 
profesiei contabile ca instrument de apărare a interesului public. Dacă prin cultura profesiei 
contabile înţelegem totalitatea valorilor cu care operează, valori centrate pe educaţie, etică şi 
calitate,precum şi instituţiile care asigură afirmarea acestor valori, credem că în condiţiile crizei, 
cultura contabilă a fost puternic zdruncinată, astfel încât se justifică întru totul accelerarea 
reformelor începute şi iniţierea altora în domeniul nostru de activitate.  
 

•      În ceea ce ne priveşte, evaluăm 
interesul public după trei criterii la 
care raportăm tot timpul 
rezultatele:  

• analiza  costurilor şi beneficiilor 
pentru societate ca întreg; 

•  aderarea la principii şi 

       reguli democratice; 

• respectul pentru diversitatea 
culturală şi etnică. 



 
Principalele obiective pe care le urmăreste în noua etapă 

de dezvoltare a CECCAR pot fi ele sintetizate astfel: 
 

     Dezvoltarea procesului naţional de 
standardizare profesională, 

 
     Lărgirea gamei de servicii oferite 

întreprinderilor, în special IMM-urilor,  
 
     Extinderea sub toate formele a procesului 

educaţional al membrilor,  
 
     Consolidarea infrastructurii profesiei, 
 
     Perfecţionarea managementului la toate 

nivelurile, prin deplasarea centrului de 
greutate spre structurile executive ale 
Corpului, 

 
      Unitatea în diversitate a profesiei contabile, cu 

respectarea identităţii fiecăruia, 7.creşterea 
rolului contabilităţii şi al contabilului în 
economie, în întreaga societate, 8.gestiunea la 
un nivel calitativ superior a aşteptărilor 
experţilor contabili şi contabililor autorizaţi 
din România. 



2.2.Sfaturi de la oameni “mari” 

          Phillip G. Cottel afirma că, în vederea 
susţinerii unei etici puternice, un profesionist 
contabil "trebuie să aibă un puternic simţ al 
valorilor, abilitatea de a reflecta la o situaţie 
pentru a determina implicaţiile etice, şi un 
angajament pentru bunăstarea altora"(Cottel 
Philip G., 1990). 
 
 

           Iris Stuart recomandă un model de etică 
constând din patru etape: 

     -contabilul trebuie să recunoască că o dilema 
etica are loc;  

     -identifică persoanele care ar fi interesate de 
rezultatul acestei dileme; 

     -determină alternative şi evaluează efectele 
acesteia asupra fiecărei alternative cu privire 
la părţile interesate,  

     -şi apoi selectează cea mai bună alternativă 
(Stuart Iris, 2004). 
 



 
3.Rolul moralităţi în profesia 

contabilă 
 

• Una din teoriile privind etica o 
reprezintă modelul dezvoltării morale 
a lui Kohlberg. (Lawrence Kohlberg, 
1969). Acesta descrie dezvoltarea 
morală ca o serie de şase etape 
progresive ce descriu logica utilizată în 
luarea deciziilor în situaţii care implică 
componente etice. În modelul lui 
Kohlberg, nivelul individual de 
dezvoltare morală este la un nivel 
distinct în orice punct dat. 

• Modelul lui Kohlberg a fost utilizat în 
numeroase studii de contabilitate etică 
din care a reieşit că studenţii în 
contabilitate şi practicienii au obţinut 
scoruri mai mici decât populaţia 
generală de studenţi şi absolvenţi ( 
Bean şi Bernardi, 2007). 



După Applbaum rolul moralităţii poate fi definit ca "revendicarea unei 

permisiuni morale de a face rău altora cu condiţia în care, dacă pentru 

rol, nu ar fi greşit" (A. Applbaum, 1999). 

•     Profesia contabilă este implicată în 
producţia şi verificarea informaţiilor 
contabile, considerate vitale pentru 
luarea deciziilor de către utilizatori.                       
Dependenţa completă cu privire la 
informaţiile contabile, derivă din 
convingerea pe care o are publicul larg 
cu privire la standardele morale înalte 
folosite de contabili pentru îndeplinirea 
îndatoririlor lor.   

•     Prin urmare, moralitatea este 
factorul crucial în contabilitate ce ajută 
profesioniştii contabili să menţină 
profesia lor la un nivel ridicat de 
prestigiu şi integritate. 

•     Putem afirma că o bună apreciere a 
aspectelor de moralitatea în 

        contabilitate este esenţială pentru o 
utilizare mai eficientă a încrederii în 
profesionistul contabil şi în datele 
contabile de către publicul larg. 




