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1.1. Originea  cuvântului ETICĂ   - provine  din limba greacă, respectiv din :  

               ETHOS (Homer), care însemna  primordial,  locul natal, obiceiuri,   

caracterul unui individ 

              ETHIKE (Aristotel), reprezentând  ştiin Ţ cunoaşterii. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Etica 

În sens larg: studiul  teoretic  al 
valorilor şi al condiţiei umane 

În sens restrâns: un ansamblu de 
principii şi reguli ale membrilor 

unei profesii liberale 
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De a lungul timpului  au fost căutate răspunsuri corecte la întrebările : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Răspunsurile la asemenea întreţări oferă prilejul de a constata caracterul 

complex pe care îl oferă realitatea relŢ iilor interumane şi inter-

cauzalitatea care domină sfera comportamentului uman. 

• Ce este 
greşit? 

• Ce este 
corect?  

• Ce este 
rău? 

• Ce este 
bine?  

? ? 

? ? 
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1.2. Originea cuvântului CALITATE provine din latinescul „QAULIS”, 

traducere în limba lŢtină a cuvântului grecesc „poiotes , introdus de 

către Platon şi des utilizat de către Aristotel în lucrările sale.  

Potrivit acestuia, calitatea constituie  ceea ce există de la sine, şi nu 

doar ceea ce apare  în fŢ Ţ celorlalti. 
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Termenul de CALITATE : 

               este  un concept  extrem de important 

              este  definitoriu  pentru percep ia celorlal i 

             membri ai societă ii   cu care se rela ionează,  

             inclusiv in mediile de afaceri, indiferent de aria de activitate. 

              Calitate  pentru a produce excelen ă şi a oţ ine avantaj competitiv 
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2 
• Rolul eticii şi al calită ii in 

profesia contabilă 
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Comportamentul ETIC şi CALITATEA 

serviciilor oferite clien ilor  =  CHEIA  

dezvoltării durabile a afacerilor, a 

men inerii, promovării şi consolidării 

imaginii ca partener de încredere în 

mediul de afaceri. 
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Prin comportament etic  şi calitate  se poate 

ob ine BUNA REPUTA IE, RENUMELE  

profesionistului contabil 

BUNA REPUTA IE: 

       nu poate fi cumpărată 

       este un efect direct a ceea ce faci tu, ca şi  

companie sau pur şi simplu ca persoană!  

      este oglinda calită ii serviciilor oferite,  

este  greu de construit şi cu atât mai mult de 

men inut 

       foarte uşor de dărâmat 
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În calitate de prestatori de servicii 

profesionale, cum delimităm etica în afaceri de 

etica profesională?  

Există numai o singură responsabilitate 

socială a afacerii – aceea de a–şi folosi resursele 

şi de a se angaja în activită i menite să-i 

sporeasca profitul .  Milton Friedman, laureat 

al Premiului Nobel. 



ETICA ŞI CALITATEA – cartea de vizită a profesiei 
contabile 

Forumul PMM, Editia a V a, 2014 12 

3 
• Necesitatea unui COD ETIC 

al profesiei contabile 
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Un cod de conduită                un ansamblu de principii profesionale de 

etică 

Un COD DE ETICĂ trebuie să includă: 

        modalită ile de comunicare comerciale referitoare la profesia 

reglementată; 

        regulile referitoare la condi iile de exercitare a activită ilor 

profesioniştilor ca reguli deontologice vizând să garanteze îndeosebi:      

 independen a,  

 impar ialitatea şi  

 secretul profesional. 
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• Se distinge fa ă de 
alte profesii prin 
responsabilită i 
fa ă de interesul 
public 

PROFESIA 
CONTABILA 

•Să furnizeze servicii 
de înaltă calitate în 
interesul public 

PROFESIONISTII 
CONTABILI 

• Să confere serviciilor 
oferite autoritatea şi 
încrederea  necesară 

REGULI DE 
COMPORTAMENT 

PROFESIONAL 
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CODUL  ETIC AL PROFESIONISTILOR 

CONTABILI are un dublu rol : 

1. Dă autoritate serviciilor furnizate de 

către profesioniştii contabili; 

beneficiarii serviciilor contabile sunt 

asigura i de respectarea standardelor şi 

calitatea presta iilor respective. 

2. Protejeaza profesioniştii contabili de 

fenomene negative precum spălarea de 

bani, fraude, corup ie etc.      
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4 
• Principiile  etice 

fundamentale ale profesiei 
contabile 
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Un profesionist contabil trebuie să respecte următoarele PRINCIPII ETICE 
FUNDAMENTALE : 

             Integritatea  

            Obiectivitatea 

            Competen a profesională şi pruden a 

            Confiden ialitatea 

            Comportament profesional 
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INTEGRITATEA               profesionistul contabil trebuie să fie drept şi  

       cinstit  

 

OBIECTIVITATEA                    profesionistul contabil trebuie să fie  

      impar ial, fără idei preconcepute, să nu se  

      afle în situatii de conflict de interese sau în 

      alte situa ii ce pot determina un ter  să pună la 

      îndoială obiectivitatea acestuia 
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COMPETEN A PROFESIONALĂ ŞI PRUDEN A               profesionistul 

  contabil de ine competen ele necesare, specifice  

  misiunii pe care o are de îndeplinit şi satisface  

  concomitent cele 2 cerin e: ob inerea şi respectiv  

  men inerea competen ei 

CONFIDEN IALITATEA                     profesionistul contabil nu trebuie să 

  divulge şi nici să folosească în interes personal  

  informa iile pe care le ob ine cu ocazia îndeplinirii 

  misiunilor sale profesionale 

COMPORTAMENT PROFESIONAL                  obliga ia profesionistului 

  contabil de a se conforma legilor şi reglementărilor şi 

  de a evita orice ac iune ce ar aduce atingere reputa iei 

  profesiei contabile sau ar putea conduce la discreditarea ei 
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CONCLUZII 

Comportamentul etic şi calitatea sunt şi TREBUIE SĂ FIE cartea de vizită a 

profesiei contabile. 

Prin calitatea serviciilor oferite clientilor ne men inem şi consolidăm  

pozi ia pe piată, dar totodată trebuie să fim conştien i de contribu ia 

fiecăruia dintre noi la promovarea imaginii şi a reputa iei profesiei 

contabile.  

De aceea, nu este admis niciun rabat de la etică şi calitate în promovarea 

serviciilor, niciun act ce ar putea aduce atingere reputa iei marii familii 

din care, cu mândrie facem parte, familia CECCAR.   
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Pentru a încheia într-o notă uşor amuzantă, am selectat 3 citate ale unor 
autori celebri: 
 
“Încearcă sa fii un om de valoare și nu neapărat un om de succes.”  Albert Einstein 
 
"Toți oamenii se aseamănă prin cuvinte. Numai faptele îi deosebesc." Moliere 
 
”Caracterul fără inteligență face mult. Inteligența fără caracter nu face nimic.” 
Cicero 
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VĂ MUL UMESC! 
 
 

Mariana BUNEA 


