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CORPUL EXPERŢILOR CONTABILI 

  ŞI CONTABILILOR AUTORIZAŢI  

               DIN ROMÂNIA 

      CONSILIUL SUPERIOR 

 

HOTĂRÂREA nr.12/270 

din 06 septembrie 2012 

 

În temeiul: 

- art. 27 alin. 1 şi 44 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr.65/1994, 

republicată, modificată şi completată prin Ordonanţa Guvernului nr. 23 din 

23 august 2012; 

- pct. 3, 18 şi 147 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Corpului 

Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România, republicat; 

- pct. 1 lit b) din Nota nr. 2.674/2007 privind procedura de elaborare şi 

publicitate a hotărârilor şi deciziilor emise de structurile de conducere al 

Corpului, aprobată prin Hotărârea Conferinţei Naţionale a CECCAR nr. 

07/57 din 24 martie 2007; 

- pct. 1 lit. b) din Nota nr. 14.737/2007 cuprinzând măsuri pentru asigurarea 

transparenţei în cadrul CECCAR aprobată prin Hotărârea Consiliului 

Superior al CECCAR nr.08/60 din 31 august 2008; 

- dezbaterilor din şedinţă în legătură cu materialele prezentate şi în baza 

stenogramei din 06 septembrie 2012;    

 

Consiliul Superior al Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi 

din România emite următoarea 

 

HOTĂRÂRE 

 



  2

Art. 1 Se aprobă actualizarea Normelor 1500/2009 privind evidenţa 

şi gestionarea membrilor ca urmare modificărilor şi completărilor acestora 

aprobată prin Hotărârea Consiliului Superior nr. 262 din 22 martie 2012 şi 

Decizia Biroului Permanent nr. 275 din 20 aprilie 2012. De asemenea, s-a 

adoptat propunerea actualizare a Metodologiei de stabilire a cotizaţiei de 

membru, ca urmare modificărilor aprobate prin Hotărârea Conferinţei Naţionale 

nr. 67 din 23 martie 2012, urmând a fi supusă spre aprobare Conferinţei 

Naţionale (Anexa nr. 1). 

 

Art. 2 Se aprobă Nota nr. 736 din 10.08.2012 privind Normele privind 

constituirea, administrarea şi utilizarea fondului de garanţii pentru răspunderea 

civilă profesională a membrilor CECCAR (Anexa nr. 2). 

 

Art. 3 Se aprobă Nota nr. 455 din 08.08.2012 privind propuneri de 

modificare şi completare ale Normelor 1484/2009 privind publicitatea în cadrul 

Corpului (Anexa nr. 3). 

 

Art. 4 Organele alese şi structurile executive ale Corpului Experţilor 

Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România vor asigura aducerea la 

îndeplinire a prezentei hotărâri. 

 

Art. 5 Prezenta Hotărâre este de interes membri, urmând a fi 

comunicată structurilor alese şi executive ale C.E.C.C.A.R. şi publicată pe site-ul 

Corpului. 

 

 

Preşedinte interimar, 

Ecaterina Necşulescu 

 

 

Nr. 12/270 din 06 septembrie 2012 



CECCAR 
Biroul Permanent al Consiliului Superior 
Nr. 497/24.08.2012 
 

Notă 
privind revizuirea şi sistematizarea unor reglementări 

 
 

În şedinţa Biroului Permanent al Consiliului Superior din data de 25 
iunie 2012 a fost adoptată Nota nr. 497/22.05.2012 privind revizuirea şi 
sistematizarea reglementărilor în domeniul stabilirii şi plăţii cotizaţiilor 
membrilor CECCAR, urmând a fi supusă spre aprobare Consiliului Superior la 
următoarea şedinţă. 

Menţionăm că Nota nr.  497/22.05.2012 a fost elaborată în temeiul 
dispoziţiei Biroului Permanent al Consiliului Superior care, în şedinţa din data 
de 20 aprilie 2012, a aprobat Nota nr. 4215/12.04.2012 privind necesitatea 
revizuirii şi sistematizării cadrului legal pentru stabilirea şi plata cotizaţiilor 
membrilor CECCAR şi a dispus ca, în termen de 60 de zile, să fie revizuite şi 
sistematizate toate reglementările în acest domeniu, urmând să fie supuse 
Consiliului Superior spre dezbatere şi aprobare. 

Direcţiile de specialitate din cadrul CECCAR au procedat la 
inventarierea şi analizarea reglementărilor în domeniu, identificând 
necesitatea actualizării unor prevederi ale Normelor nr. 1500/2009 privind 
evidenţa şi gestionarea membrilor, aprobate prin Hotărârea nr. 09/145 din 
13 martie 2009 a Consiliului Superior, cu modificările şi completările 
ulterioare, şi ale Metodologiei de stabilire a cotizaţiei de membru, 
aprobată prin  Hotărârea nr. 01/49 din 31 martie 2001 a Conferinţei Naţionale 
a experţilor contabili şi contabililor autorizaţi din România, cu modificările şi 
completările ulterioare. 

În acest sens, au fost elaborate propuneri de modificare şi completare 
ale normelor menţionate anterior, avându-se în vedere următoarele: 

- modificările Metodologiei de stabilire a cotizaţiilor de membru aduse 
de Normele nr. 14.801/29.12.2011 privind unele măsuri pentru 
dezvoltarea profesiei, aprobate prin Hotărârea Conferinţei Naţionale 
din 23 martie 2012 

1 
 



2 
 

- Hotărârea Consiliului Superior nr. 12/262 din 22 martie 2012 prin care 
au fost aprobate unele măsuri pe linia transparenţei activităţilor 
profesionale şi Procedurile pentru punerea în aplicare a Hotărârii 
Consiliului Superior privind parafele cu valabilitate anuală aprobate de 
Biroul Permanent al Consiliului Superior din 20 aprilie 2012 

- necesitatea actualizării unor termeni. 
 

Textele propuse pentru actualizare împreună cu propunerile de 
modificare şi completare sunt cuprinse în Tabelele comparative cuprinse în 
Anexa 1 şi Anexa 2 la prezenta. 

 
În concluzie, Biroul Permanent al Consiliului Superior înaintează 

prezenta Consiliului Superior al Corpului în vederea: 
- aprobării modificărilor şi completărilor Normelor nr. 1500/2009 

privind evidenţa şi gestionarea membrilor, aprobate de Consiliului 
Superior prin Hotărârea nr. 09/145 din 13 martie 2009, cu modificările şi 
completările ulterioare 

- adoptării modificărilor şi completărilor Metodologiei de stabilire a 
cotizaţiei de membru, aprobată de Conferinţa Naţională, prin  Hotărârea nr. 
01/49 din 31 martie 2001, cu modificările şi completările ulterioare, în vederea 
înaintării spre aprobare Conferinţei Naţionale în următoarea şedinţă. 
 

 



C.E.C.C.A.R.                             ANEXA 1 
 

 
 

Modificări ale Normelor nr. 1500/2009 privind evidenţa şi gestionarea membrilor,  
 

Nr. 
crt. 

Text actual Text propus Motivaţia 

1. CAPITOLUL IV Executarea şi gestionarea 
parafei (ştampilei) de membru 
Art. 12. – În vederea identificării 
documentelor întocmite de experţii contabili şi 
de contabilii autorizaţi, membri ai CECCAR, 
este necesară confecţionarea unei parafe 
(ştampile) individuale, model unic pentru 
toate filialele. Confecţionarea se va face 
unitar, pe bază de comandă fermă, întocmită 
de filialele CECCAR. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPITOLUL IV Executarea şi gestionarea 
parafei (ştampilei) de membru 
Art. 12. – În vederea identificării 
documentelor întocmite de experţii contabili 
şi de contabilii autorizaţi, membri ai 
CECCAR, este necesară confecţionarea unei 
parafe (ştampile) individuale cu valabilitate 
anuală, model unic pentru toate filialele. 
Parafa este exclusiv proprietatea Corpului. 
Art. 121. – (1) Confecţionarea se va face 
unitar, prin grija Direcţiei Administrative 
din cadrul Corpului. 
(2) Pentru membrii care au obţinut viza pe 
anul în curs şi figurează în Tabloul 
Corpului precum şi pentru cei care se 
estimează că vor obţine calitatea în cursul 
anului, directorii de filiale vor transmite 
Direcţiei Informatică Tablou, Tabloul 
nominal (care cuprinde numele şi 
prenumele şi numărul matricol), până la 
data de 31 iulie a anului în curs. 
(3) Direcţia Informatică Tablou, împreună 
cu direcţiile de specialitate verifică listele 
transmise de filiale, operează eventualele 
corecturi, în urma consultării cu directorii 

Propuneri de modificare şi completare 
pentru punerea de acord cu noile 
dispoziţii în domeniu, respectiv 
Hotărârea nr. 12/262 din 22 martie 
2012 a Consiliului Superior prin care 
au fost aprobate unele măsuri pe linia 
transparenţei activităţilor profesionale 
ale membrilor Corpului care prevăd că 
începând cu 1 ianuarie 2013, dovada 
înscrierii în Tabloul Corpului şi 
exercitarea legală a profesiei se face 
prin aplicarea pe toate contractele, 
lucrările, rapoartele şi alte documente 
ce intervin între membrii CECCAR şi 
clienţii sau beneficiarii lucrărilor 
acestora, a parafei cu valabilitate 
anuală. 
De asemenea, prin Decizia nr. 275/20 
aprilie 2012 a Biroului Permanent, au 
fost aprobate Procedurile pentru 
punerea în aplicare a Hotărârii 
Consiliului Superior, inserate în 
prezentul tabel, ca modificări şi 
completări ale Cap. IV al Normelor nr. 
1500/2009. 
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executivi ai filialelor. 
(4) Direcţia Informatică Tablou transmite 
Direcţiei Administrative Tabelele nominale, 
în forma finală, pe filiale, până la 31 august 
a anului în curs. 
(5) Direcţia Administrativă, cu aprobarea 
Directorului General al Corpului, transmite 
comanda pentru confecţionarea parafelor 
cu termen final de livrare 31 octombrie a 
anului în curs. 
(6) În luna noiembrie a anului în curs, 
Direcţia Administrativă şi Direcţia 
Informatică Tablou asigură predarea 
Tabelelor membrilor însoţite de parafele 
acestora directorilor executivi ai filialelor pe 
bază de proces-verbal de predare-primire, 
intrând în gestiunea unei persoane care 
răspunde de gestionarea acestora. 
 (7) În cursul lunii decembrie a anului în 
curs şi ianuarie a anului viitor filialele 
transmit parafele, pe bază de semnătură, 
membrilor care îndeplinesc condiţiile de 
exercitare a profesiei în anul respectiv, 
odată cu viza pe carnetul (legitimaţia) de 
expert contabil sau de contabil autorizat, 
conform reglementărilor Corpului. Parafele 
se transmit membrilor numai după plata 
integrală a cotizaţiei fixe aferente anului 
pentru care se eliberează parafele. 
(8) Parafele neutilizate din diferite motive se 
transmit cu tabel nominal însoţitor, Direcţiei 
Informatică – Tablou, până la 30 noiembrie 
a anului în curs, care le prezintă, 
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Art. 13. – Evidenţa parafelor (ştampilelor) se 
va face pe bază de tabel (Anexa nr. 7), 
întocmit pe baza datelor din Tabloul Corpului, 
publicat în Monitorul Oficial al României, 
Partea I, vizat de conducerea CECCAR, care 
va cuprinde: 
– filiala; 
– numele şi prenumele expertului contabil sau 
contabilului autorizat; 
– numărul parafei (ştampilei). 
Comanda, însoţită de tabele în două 
exemplare, separat pentru membrii experţi 
contabili şi pentru contabili autorizaţi, va fi 
trimisă la CECCAR – Direcţia informatică şi 
tablou – pentru verificare, comandare şi 
confecţionare. Parafa este exclusiv 
proprietatea Corpului. 
 
Art. 15. – După verificare, un exemplar din 
tabel, cu viza Direcţiei informatică şi tablou, 
va fi trimis filialei, care va preda parafa 
(ştampila) pe bază de semnătură fiecărui 
membru expert contabil şi contabil autorizat. 
Parafele (ştampilele) se predau directorilor 

centralizate pe Corp, conducerii Corpului 
pentru decizie. 
(9) În cursul anului, directorii de filiale pot 
solicita conducerii Corpului executarea de 
parafe pentru membrii care nu au fost avuţi 
în vedere iniţial, la cererea acestora şi 
numai cu îndeplinirea condiţiilor legale. 
 
 
Art. 13. – Evidenţa parafelor (ştampilelor) se 
va face pe bază de tabel (Anexa nr. 7). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Art. 15. Se abrogă. 
Introdus în textul art. 121 pct. (6) şi pct. (7) 
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executivi ai filialelor pe bază de proces-verbal 
de predare-primire, intrând în gestiunea unei 
persoane care răspunde de gestionarea 
acestora. 
 
 
Art. 17. – Parafele (ştampilele) care nu vor fi 
eliberate datorită absenţei sau neprezentării 
titularilor se vor păstra la filială, sub directa 
responsabilitate a directorului executiv, până 
la înmânarea lor. 
 
Art. 20. – Parafa (ştampila) va avea 
următoarele formă şi dimensiuni: 
– ovală; 
– 4,5 cm / 3 cm; 
– în partea stângă va fi imprimată (după caz) 
litera „D” de la „DUPLICAT”; 
– în partea dreaptă, după numărul carnetului, 
va fi imprimată litera „L” sau „A” (L = liber-
profesionist, A = angajat). 

 
 
 
 
 
 
Art. 17. Se abrogă. 
 
 
 
 
 
Art. 20. – Parafa (ştampila) va avea 
următoarele formă, dimensiuni şi conţinut: 
– ovală; 
– 4,5 cm / 3 cm; 
– filiala 
– calitatea membrului (expert contabil sau 
contabil autorizat) 
– numele şi prenumele membrului 
– numărul de carnet  
– anul pentru care se acordă viza de 
exercitare a profesiei (Viza an ......)  
– în partea stângă va fi imprimată (după caz) 
litera „D” de la „DUPLICAT”; 
– în partea dreaptă, după numărul carnetului, 
va fi imprimată litera „L” sau „A” (L = liber-
profesionist, A = angajat). 
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2. Art. 23. – Viza anuală pentru exercitarea 
profesiei de către experţii contabili şi 
contabilii autorizaţi se acordă dacă au fost 
îndeplinite cumulativ următoarele condiţii: 
a) achitarea în întregime a obligaţiilor faţă 
de Corp aferente anului trecut; 
b) dovada asigurării pentru riscul profesional; 
(prevedere suspendată prin HCN nr. 11/66 
din 2 aprilie 2011) 
c) dovada că nu au suferit nicio condamnare 
care, potrivit legislaţiei în vigoare, interzice 
dreptul de gestiune şi de administrare a 
societăţilor comerciale (prezentarea 
certificatului de cazier judiciar sau declaraţie 
pe proprie răspundere); 
d) nu au săvârşit fapte care să încalce 
obligaţiile prevăzute de lege, precum şi 
regulile privind conduita etică şi profesională, 
potrivit pct. 121 şi 122 din Regulamentul de 
organizare şi funcţionare a Corpului, 
republicat, pentru care să fi fost sancţionaţi de 
comisia de disciplină cu suspendarea dreptului 
de exercitare a profesiei, pe toată durata 
suspendării, precum şi cu interzicerea 
dreptului de exercitare a profesiei; 
e) depunerea raportului anual de activitate 
prezentat în Anexa nr. 8 la prezentele norme, 
completat la toate rubricile; 
f) depunerea de dovezi privind dezvoltarea 
profesională continuă conform Standardului 
profesional nr. 38 al Corpului; 
g) prezentarea unei adeverinţe medicale din 
care să rezulte că îndeplineşte condiţia 

Art. 23. – Viza anuală pentru exercitarea 
profesiei de către experţii contabili şi 
contabilii autorizaţi se acordă dacă au fost 
îndeplinite cumulativ următoarele condiţii: 
a) achitarea în întregime a obligaţiilor faţă de 
Corp aferente anului trecut şi a obligaţiilor 
aferente anului pentru care se acordă viza, 
potrivit Metodologiei de stabilire a cotizaţiei 
de membru; 
b) dovada asigurării pentru riscul profesional;
(prevedere suspendată prin HCN nr. 11/66 
din 2 aprilie 2011) 
c) dovada că nu au suferit nicio condamnare 
care, potrivit legislaţiei în vigoare, interzice 
dreptul de gestiune şi de administrare a 
societăţilor comerciale (prezentarea 
certificatului de cazier judiciar sau declaraţie 
pe proprie răspundere); 
d) nu au săvârşit fapte care să încalce 
obligaţiile prevăzute de lege, precum şi 
regulile privind conduita etică şi profesională, 
potrivit pct. 121 şi 122 din Regulamentul de 
organizare şi funcţionare a Corpului, 
republicat, pentru care să fi fost sancţionaţi de 
comisia de disciplină cu suspendarea 
dreptului de exercitare a profesiei, pe toată 
durata suspendării, precum şi cu interzicerea 
dreptului de exercitare a profesiei; 
e) depunerea raportului anual de activitate 
prezentat în Anexa nr. 8 la prezentele norme, 
completat la toate rubricile; 
f) depunerea de dovezi privind dezvoltarea 
profesională continuă conform Standardului 

Potrivit pct. 1 al Cap. II, Metodologiei 
de stabilire a cotizaţiilor de membru, 
Cotizaţia fixă se plăteşte în două rate: 
– cel puţin 50% la obţinerea vizei de 
exercitare a profesiei pentru anul în 
curs, dar nu mai târziu de 31 ianuarie; 
– restul cotizaţiei fixe se plăteşte până 
la 31 martie a fiecărui an. 
 
Ca rezultat al coroborării pct. 1 al. 
Cap. II din Metodologie cu art. 23 din 
Normele nr. 1500/2009, viza anuală de 
exercitare a profesiei se acordă numai 
după achitarea a 50% din cotizaţia fixă 
aferentă anului pentru care se acordă 
viza. 
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prevăzută de art. 4 alin. (1) lit. a) şi art. 5 lit. 
a) din Ordonanţa Guvernului nr. 65/1994, 
republicată, şi este apt din punct de vedere 
fizic şi psihic pentru exercitarea profesiei de 
expert contabil şi, respectiv, de contabil 
autorizat. În situaţia în care se impune, se va 
prezenta şi un certificat medical privind starea 
de sănătate eliberat de către o comisie de 
specialitate stabilită de Corp. 

profesional nr. 38 al Corpului; 
g) prezentarea unei adeverinţe medicale din 
care să rezulte că îndeplineşte condiţia 
prevăzută de art. 4 alin. (1) lit. a) şi art. 5 lit. 
a) din Ordonanţa Guvernului nr. 65/1994, 
republicată, şi este apt din punct de vedere 
fizic şi psihic pentru exercitarea profesiei de 
expert contabil şi, respectiv, de contabil 
autorizat. În situaţia în care se impune, se va 
prezenta şi un certificat medical privind 
starea de sănătate eliberat de către o comisie 
de specialitate stabilită de Corp. 

3.  Art. 35 pct. 6 
Pe perioada de inactivitate, membrii Corpului 
au toate drepturile şi obligaţiile prevăzute de 
regulament şi normele Corpului, cu 
următoarele limitări: 
– nu aleg şi nu pot fi aleşi în structurile de 
conducere ale Corpului de la nivel central şi 
teritorial; 
– cotizaţiile fixe sunt reduse la 80 lei/an 
pentru expertul contabil şi 50 lei/an pentru 
contabilul autorizat. 
Evidenţa membrilor inactivi se ţine în cadrul 
Secţiunii a II-a pentru experţii contabili şi a 
Secţiunii a VI-a pentru contabilii autorizaţi. 

Art. 35 pct. 6 
Pe perioada de inactivitate, membrii Corpului 
au toate drepturile şi obligaţiile prevăzute de 
regulament şi normele Corpului, cu excepţia 
dreptului de a alege şi de a fi aleşi în 
structurile de conducere ale Corpului de la 
nivel central şi teritorial. 
Membrii inactivi au obligaţia de plată a 
cotizaţiei fixe stabilită anual de Conferinţa 
Naţională, până la data de 1 martie a 
fiecărui an. 
Evidenţa membrilor inactivi se ţine în cadrul 
Secţiunii a II-a pentru experţii contabili şi a 
Secţiunii a VI-a pentru contabilii autorizaţi. 

Se propune eliminarea nivelului 
cotizaţiei. 
Potrivit Cap. I A pct. 4 din 
metodologie, membrii inactivi ai 
Corpului plătesc o cotizaţie fixă 
stabilită anual de Conferinţa Naţională. 
Se propune stabilirea unui termen de 
plată a cotizaţiei fixe pentru membrii 
inactivi având în vedere că pct. 10 al 
cap. II din Metodologie, stabileşte 
sancţiuni pentru neplata cu regularitate 
a cotizaţiei fixe în sensul că nu vor fi 
convocaţi la activităţile de formare 
profesională desfăşurate de Corp şi în 
momentul când depun cerere de 
reintegrare sunt obligaţi să plătească 
taxa de înscriere în Tabloul Corpului. 

 
 



C.E.C.CA.R.              ANEXA 2  
 
 

Modificări ale Metodologiei de stabilire a cotizaţiilor de membru 
 

Nr. 
crt. 

Text actual Text propus Motivaţia 

1. Cap. I A pct. 4 
Membrii inactivi neintegraţi ai Corpului 
plătesc o cotizaţie fixă stabilită anual de 
Conferinţa Naţională. 

Cap. I A pct. 4  
Membrii inactivi ai Corpului plătesc o 
cotizaţie fixă stabilită anual de Conferinţa 
Naţională. 

Noţiunea de „reintegrat” a fost 
introdusă prin HCS nr. 03/57 din  31 
august 2003 urmare căreia a fost 
declanşată actiunea de reintegrare a 
membrilor inactivi. 
În prezent, membrii Corpului sunt 
activi şi inactivi. Cap. VI al Normelor 
nr. 1500/2009 privind evidenţa şi 
gestionarea membrilor reglementează 
statutul membrilor inactivi şi condiţiile 
de reactivare, în temeiul pct. 92 alin. 2 
din ROF, republicat.  

2.  Cap. I B pct. 2 
Cotele procentuale aplicabile asupra 
veniturilor realizate se stabilesc anual de 
Conferinţa Naţională. 
Consiliul Superior poate stabili cote 
diferenţiate pe filiale cu încadrarea în 
limitele stabilite de Conferinţa Naţională. 

Cap. I B pct. 2 
Cotele procentuale aplicabile asupra 
veniturilor realizate se stabilesc anual de 
Conferinţa Naţională. 
Se abrogă alineatul 2. 

Prin Hotărârea nr. 12/67 din 23 martie 
a Conferinţei Naţionale a fost aprobat 
Bugetul de venituri şi cheltuieli ale 
Corpului pentru anul 2012, în cadrul 
căruia, la stabilirea veniturilor s-a avut 
în vedere un nivel al cotizaţiei 
variabile de 1,2% din cifra de afaceri a 
fiecărui membru persoană fizică sau 
persoană juridică (cotă procentuală 
unică). 

3. Cap. I B pct. 3 
Prin venituri realizate în sensul prezentei 
metodologii se înţeleg sumele încasate din 
prestaţiile de servicii profesionale în anul 

Cap. I B pct. 3 
Prin venituri realizate în sensul prezentei 
metodologii se înţeleg veniturile obţinute din 
prestaţiile de servicii profesionale executate 

Încasarea veniturilor este posibil să nu 
se realizeze până la sfârşitul anului. 
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anterior celui de plan (fără TVA). 
 

clienţilor în anul anterior celui de plan (fără 
TVA). 
4. Documentele pe baza cărora se stabilesc  
cotizaţiile variabile sunt balanţele contabile 
pentru persoanele juridice şi raportările 
prevăzute de legislaţia în vigoare sau 
declaraţiile proprii (Rapoartele de activitate) 
în cazul persoanelor fizice. 

 
 
Se propune introducerea pct. 4 potrivit 
pct. 3 al. cap. BI din Normele nr. 
14.801/29.12.2011 privind unele 
măsuri pentru dezvoltarea profesiei 
aprobate prin Hotărârea nr. 12/67 din 
23 martie 2012 a Conferinţei 
Naţionale. 

4. Cap. II pct. 3  
Membrii Corpului care sunt asociaţi, acţionari 
şi/sau salariaţi în societăţi de expertiză 
contabilă/contabilitate care desfăşoară 
activităţi individuale au obligaţia de a plăti 
cotizaţiile profesionale (fixe şi variabile) 
aferente activităţilor prestate. Aceste activităţi 
vor face obiectul unor rapoarte anuale de 
activitate separate de raportul depus pentru 
societatea în care membrul respectiv îşi 
desfăşoară activitatea în una din calităţile 
menţionate mai sus. 
(Text introdus prin Normele nr. 
14.801/29.12.2011 privind unele măsuri 
pentru dezvoltarea profesiei aprobate prin 
Hotărârea nr. 12/67 din 23 martie 2012 a 
Conferinţei Naţionale.) 

Cap. II pct. 3  
Membrii Corpului care sunt asociaţi, acţionari 
şi/sau salariaţi în societăţi de expertiză 
contabilă/contabilitate care desfăşoară 
activităţi individuale au obligaţia de a plăti 
cotizaţiile profesionale (fixe şi variabile) 
aferente activităţilor prestate. Aceste activităţi 
vor face obiectul unor rapoarte anuale de 
activitate separate de raportul depus pentru 
societatea în care membrul respectiv îşi 
desfăşoară activitatea în una din calităţile 
menţionate mai sus. 
Membrii Corpului care sunt asociaţi, 
acţionari şi/sau salariaţi în societăţi de 
expertiză contabilă/contabilitate care nu 
desfăşoară activităţi individuale plătesc 50% 
din cotizaţia fixă stabilită anual de 
Conferinţa Naţională pentru membrii 
Corpului care desfăşoară activităţi 
profesionale. 

Se introduce un nou alineat potrivit 
cap. A pct. 2 lit. f din Normele nr. 
14.801/29.12.2011 privind unele 
măsuri pentru dezvoltarea profesiei 
aprobate prin Hotărârea nr. 12/67 din 
23 martie 2012 a Conferinţei 
Naţionale. 
Din alineatul anterior nu rezultă 
obligaţia de plată a cotizaţiei fixe (în 
procent de 50%) a membrilor Corpului 
care sunt asociaţi, acţionari şi/sau 
salariaţi în societăţi de expertiză 
contabilă/contabilitate care nu 
desfăşoară activităţi individuale. 

5.  Cap. II pct. 10 alin. 1 
Membrii neintegraţi care depun cu 
regularitate cotizaţia fixă stabilită de 
Conferinţa Naţională, în momentul când 

Cap. II pct. 10 alin. 1 
Membrii inactivi care depun cu regularitate 
cotizaţia fixă stabilită de Conferinţa 
Naţională, în momentul când depun cerere de 

Noţiunea de „reintegrat” a fost 
introdusă prin HCS nr. 03/57 din  31 
august 2003 urmare căreia a fost 
declanşată actiunea de reintegrare a 
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depun cerere de reintegrare nu sunt obligaţi să 
plătească din nou taxa de înscriere în Tabloul 
Corpului. 

reintegrare nu sunt obligaţi să plătească din 
nou taxa de înscriere în Tabloul Corpului. 
 

membrilor inactivi. 
În prezent, membrii Corpului sunt 
activi şi inactivi. Cap. VI al Normelor 
nr. 1500/2009 privind evidenţa şi 
gestionarea membrilor reglementează 
statutul membrilor inactivi şi condiţiile 
de reactivare, în temeiul pct. 92 alin. 2 
din ROF, republicat. 

6. Cap. II pct. 11 
Cotizaţiile fixe stabilite potrivit prevederilor 
din metodologie sunt cotizaţii datorate pe 
întregul an. În cazul în care, în cursul anului 
calendaristic, o persoană fizică sau juridică a 
devenit membru nou al Corpului (a promovat 
examenul de aptitudini sau din neintegrat a 
devenit reintegrat), cotizaţia se datorează 
proporţional cu numărul de luni (întregi) 
rămase până la finele anului. 

Cap. II pct. 11 
Cotizaţiile fixe stabilite potrivit prevederilor 
din metodologie sunt cotizaţii datorate pe 
întregul an. În cazul în care, în cursul anului 
calendaristic, o persoană fizică sau juridică a 
devenit membru nou al Corpului (a promovat 
examenul de aptitudini sau din inactiv a 
devenit activ), cotizaţia se datorează 
proporţional cu numărul de luni (întregi) 
rămase până la finele anului. 

Noţiunea de „reintegrat” a fost 
introdusă prin HCS nr. 03/57 din  31 
august 2003 urmare căreia a fost 
declanşată actiunea de reintegrare a 
membrilor inactivi. 
În prezent, membrii Corpului sunt 
activi şi inactivi. Cap. VI al Normelor 
nr. 1500/2009 privind evidenţa şi 
gestionarea membrilor reglementează 
statutul membrilor inactivi şi condiţiile 
de reactivare, în temeiul pct. 92 alin. 2 
din ROF, republicat. 

7. Cap. II pct. 12 În conformitate cu prevederile 
Capitolului I-B pct. 1-3 cotizaţia variabilă se 
stabileşte prin aplicarea unei cote procentuale 
asupra veniturilor realizate de membrii 
Corpului – persoane fizice şi juridice care 
realizează venituri din activităţi profesionale. 
Prin venituri realizate în sensul prezentei 
metodologii se înţeleg sumele încasate din 
prestaţiile de servicii profesionale în anul 
anterior celui de plan (fără TVA). La 
depunerea Raportului anual de activitate sau 
la termenele legale de publicare a situaţiilor 
financiare, membrii Corpului – persoane 

Cap. II pct. 12 În conformitate cu 
prevederile Capitolului I-B pct. 1-4 cotizaţia 
variabilă se stabileşte prin aplicarea unei cote 
procentuale asupra veniturilor realizate de 
membrii Corpului – persoane fizice şi juridice 
care realizează venituri din activităţi 
profesionale. La depunerea Raportului anual 
de activitate sau la termenele legale de 
publicare a situaţiilor financiare, membrii 
Corpului – persoane juridice – vor depune la 
secretariatul filialei sau la Aparatul central 
extras din balanţa conturilor, elaborată 
conform legii, care cuprinde situaţia 

Eliminarea definiţiei expresiei 
„venituri realizate” în înţelesul 
metodologiei întrucât este redundant 
(este prevăzut şi de Cap. I B pct. 3 din 
metodologie). 
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juridice – vor depune la secretariatul filialei 
sau la Aparatul central extras din balanţa 
conturilor, elaborată conform legii, care 
cuprinde situaţia veniturilor realizate în anul 
precedent. 

veniturilor realizate în anul precedent. 

8. Cap. III Sancţiuni 
Membrii Corpului – persoane fizice şi juridice 
– au obligaţia depunerii unui Raport anual de 
activitate cu veniturile realizate în anul 
precedent celui de plan, până la 31 ianuarie a 
anului de plan, potrivit modelului menţionat în 
Capitolul III şi anexat (Anexa nr. 8 din 
Normele nr. 1.500/2009 privind evidenţa şi 
gestionarea membrilor). 
Nedepunerea Raportului anual de activitate la 
termenele stabilite se sancţionează disciplinar, 
pentru membrii persoane fizice şi pentru 
asociaţii societăţii (cabinetului), şi cu radierea 
societăţii (cabinetului) din Tabloul Corpului. 

Membrii Corpului – persoane fizice şi 
juridice – au obligaţia depunerii unui Raport 
anual de activitate cu veniturile realizate în 
anul precedent celui de plan, până la 31 
ianuarie a anului de plan, potrivit modelului 
menţionat în Capitolul III şi anexat (Anexa 
nr. 8 din Normele nr. 1.500/2009 privind 
evidenţa şi gestionarea membrilor). 
Nedepunerea Raportului anual de activitate la 
termenele stabilite se sancţionează 
disciplinar, pentru membrii persoane fizice şi 
pentru asociaţii societăţii (cabinetului), şi cu 
radierea societăţii (cabinetului) din Tabloul 
Corpului. 
Consiliul şi directorul executiv al filialei au 
obligaţia de a urmări încasarea integrală şi 
în termen a cotizaţiilor profesionale datorate 
de membri, în caz contrar vor dispune 
măsurile legale împotriva membrilor care 
nu achită aceste obligaţii, potrivit 
Regulamentului de organizare şi 
funcţionare a CECCAR. 

Completarea dispoziţiilor privind 
sancţiunile aplicabile pentru 
nerespectarea obligaţiilor prevăzute în 
prezenta norma potrivit HCS nr. 
11/225 din 9 septembrie 2011. 

 
 
 
 

 



C.E.C.C.A.R.                                                                                              

Nr. 736/10.08.2012 

Biroul Permanent al Consiliului Superior 
 
                                       

 

                                                             NOTĂ 

ref. la propunerile primite de la Comisiile de specialitate de pe lângă Consiliul 
Superior şi de la Comitetul Consultativ de Directori privind îmbunătăţirea 

Normelor privind constituirea, administrarea şi utilizarea fondului de garanţii 
pentru răspunderea civilă profesională a membrilor CECCAR 

 
 

Potrivit prevederilor art. 8 din Hotărârea Conferinţei Naţionale a CECCAR 

nr. 12/67 din 23.03.2012 a fost aprobată Nota nr. 2.903/12.03.2012 privind 

asigurarea de răspundere civilă profesională a membrilor, dispunându-se 

constituirea unui fond de garanţii la nivelul Corpului în limita a 0,5% din 

cotizaţiile fixe şi variabile încasate anual de la membrii. 

Urmare propunerilor, pertinente şi utile, primite de la Comisiile de 

specialitate de pe lângă Consiliul Superior şi de la Comitetul Consultativ de 

Directori privind îmbunătăţirea Normelor privind constituirea, administrarea şi 

utilizarea fondului de garanţii pentru răspunderea civilă profesională a membrilor 

CECCAR am procedat la analizarea acestora şi în consecinţă la completarea 

prevederilor prezentelor Norme (anexa nr.1). 

 
 

Biroul Permanent al Consiliului Superior al CECCAR a adoptat prezenta 

Notă şi o supune spre aprobare Consiliului Superior al CECCAR. 

. 

 

 

 

 

                                                                                              



Corpul Experţilor Contabili şi 
Contabililor Autorizaţi  

          din România 
   Nr. ........... 

NORME 
privind constituirea, administrarea şi utilizarea fondului de garanţii pentru 

răspunderea civilă profesională a membrilor Corpului Experţilor Contabili şi 
Contabililor Autorizaţi din România 

 

În aplicarea prevederilor art. 8 din Hotărârea Conferinţei Naţionale nr. 12/67 din 23 

martie 2012, Consiliul Superior al Corpului în baza prevederilor art. 20 din Ordonanţa 

Guvernului nr. 65/1994, republicată, emite următoarele Norme privind constituirea, 

administrarea şi utilizarea fondului de garanţii pentru răspunderea civilă profesională a 

membrilor CECCAR. 

CAPITOLUL I 

 Constituirea, destinaţia şi administrarea Fondului de garanţii 

 

Art.1. Prezentele norme reglementează, începând cu anul 2013, procedurile de 

constituire, de administrare şi de utilizare a Fondului de garanţii creat pentru aplicarea 

prevederilor art. 13, ultima ipoteză din O.G nr. 65/1994, republicată, în vederea garantării 

răspunderii civile profesionale a membrilor Corpului, persoane fizice, privind activitatea 

desfăşurată. 

Art.2. (1) Fondul de garanţii, denumit în continuare Fond, se constituie, la 

începutul anului, la nivelul Aparatului Central al CECCAR în limita a 0,5% din cotizaţiile 

fixe şi variabile încasate în anul precedent de la membrii Corpului, persoane fizice. 

 (2) Fondul are ca destinaţie, în mod exclusiv, plata despăgubirilor acordate 

membrilor Corpului, persoane fizice, pentru prejudiciile cauzate urmare prestării serviciilor 

prevăzute la art. 2 alin.1 şi alin.3, art 6, art.7 şi art.10 din O.G. nr. 65/1994, republicată, 

precum şi la pct. 139 şi pct. 140 din Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al 
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Corpului, republicat, conform contractului de prestări servicii financiar - contabile, 

actului organului judiciar de numire în vederea efectuării expertizei contabile 

judiciare sau mandatului de cenzor, în limita disponibilităţilor existente în conturile 

Fondului la momentul plăţii. 

(3) Plăţile pentru despăgubiri se fac către membrii Corpului, persoane fizice, 

numai din disponibilităţile Fondului de garanţii pentru răspunderea civilă profesională 

a membrilor Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România.  

Art.3. Administrarea mijloacelor fondului de garanţii se face astfel: 

(1) Constituirea şi utilizarea fondului de garanţii se vor evidenţia anual în Bugetul 

de venituri şi cheltuieli al Corpului – Anexa nr. 1 şi respectiv Anexa nr. 2 (pentru Aparatul 

Central) din  Normele  nr. 5915/2008 privind elaborarea, aprobarea şi executarea bugetului 

de venituri şi cheltuieli, fluxurile financiare şi evidenţa contabilă în cadrul CECCAR, 

aprobate prin Hotărârea nr. 08/89 din 14 mai 2008 a Consiliului Superior al Corpului, 

modificate şi completate prin Hotărârea nr. 11/225 din 09 septembrie 2011 a Consiliului 

Superior al Corpului. 

(2) Cheltuielile privind asigurarea riscului în vederea plăţii despăgubirilor acordate 

membrilor Corpului pentru prejudiciile cauzate clienţilor, se vor cuprinde în Bugetul de 

venituri şi cheltuieli al Corpului, şi se vor calcula aplicând cota de 0,5% asupra veniturilor 

din cotizaţiile profesionale încasate de la membrii Corpului, persoane fizice, în anul 

precedent. 

Art.4. Bugetul de venituri şi cheltuieli al Corpului, în care se regăsesc şi indicatorii 

privind constituirea şi utilizarea fondului de garanţii pentru răspunderea civilă profesională 

a membrilor, se supune în fiecare an spre aprobare Conferinţei Naţionale a membrilor 

CECCAR. 

Art.5. Constituirea şi utilizarea fondului destinat acoperirii prejudiciilor cauzate, 

urmare a prestării serviciilor efectuate de membrii Corpului, persoane fizice, potrivit art.2 

alin.2 din Norme, se evidenţiază distinct în contabilitatea Corpului, potrivit prevederilor 

legale în vigoare.  
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Art.6. La data fiecărui bilanţ Fondul de garanţii va fi revizuit astfel încât în 

cazul în care pentru stingerea unei obligaţii nu mai este probabilă o ieşire de resurse 

se va proceda la anularea acestuia. 

Art.7. Fondul se gestionează la nivelul Secretariatului General al Corpului de către o 

comisie, condusă de către Directorul General al Corpului, în calitate de preşedinte, şi 

constituită din directorii direcţiilor de specialitate, respectiv: Juridică, Contabilitate, 

Planificare şi Dezvoltare, Financiară, Informatică – Tablou şi  Audit Intern. 

 

CAPITOLUL II 

Procedurile şi condiţiile de plată a despăgubirilor din disponibilităţile Fondului 

 

Art.8. Corpul plăteşte despăgubiri doar pentru erorile profesionale săvârşite de către 

membrii Corpului, persoane fizice, care au avut un prejudiciu financiar (pierderi 

pecuniare) produs clientului urmare prestării serviciilor prevăzute la Cap. I art.2 alin.(2) 

din prezentele Norme, conform contractului de prestări –servicii financiar contabile semnat 

de ambele părţi, actului organului judiciar de numire în vederea efectuării expertizei 

contabile judiciare sau mandatului de cenzor, ca urmare a unor fapte săvârşite din culpă 

(omisiune, neglijenţă, eroare) şi pentru care devine răspunzător. 

Art.9. Corpul acordă despăgubiri pentru: 

(1) sumele pe care membrul Corpului este obligat să le plătească, potrivit hotărârii 

judecătoreşti definitive şi irevocabile, cu titlu de daune pentru prejudicii cauzate din culpa 

sa clienţilor, prin neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligaţiilor asumate 

prin contractul de prestări servicii valabil încheiat cu aceştia, sau urmare activităţii 

prestate conform actului organului judiciar de numire în vederea efectuării expertizei 

contabile judiciare sau mandatului de cenzor, referitoare numai la activităţile specifice, 
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conform reglementărilor în vigoare; 

(2) cheltuielile de judecată făcute de reclamant pentru îndeplinirea formalităţilor 

legale în vederea obligării membrului Corpului la plata despăgubirilor, urmare a prestărilor 

de servicii conform contractului, actului organului judiciar de numire în vederea 

efectuării expertizei contabile judiciare sau mandatului de cenzor, dacă membrul 

Corpului a fost obligat prin hotărâre judecătorească la plata acestora; 

 (3) sumele cheltuite în vederea reconstituirii, refacerii sau înlocuirii documentelor 

originale şi/sau suporturilor magnetice predate de clienţi membrului Corpului, conform 

modalităţii stabilite prin contract şi numai pe perioada înregistrării şi prelucrării datelor 

financiar-contabile, numai dacă acestea s-au pierdut, distrus sau deteriorat din vina 

membrului Corpului. 

Art.10. Corpul plăteşte membrilor săi, persoane fizice, despăgubirile prevăzute la 

art.9, dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiţii: 

(1) membrii activi persoane fizice care au calitatea de expert contabil/contabil 

autorizat, au obţinut viză de exercitare a profesiei şi parafa anuală, în anul de referinţă 

conform reglementărilor emise de CECCAR, au achitat în ultimii 5 ani consecutiv, 

cotizaţiile profesionale (fixe şi variabile) în termenele prevăzute în Metodologia de 

stabilire a cotizaţiilor de membru, nu au fost sancţionaţi disciplinar, iar la ultimul audit 

de calitate au fost încadraţi în una dintre clasele de calitate A, B sau C. 

(2) Cererea de despăgubire (anexa nr. 1) a fost înregistrată la filiala Corpului în cel 

mult 20 zile lucrătoare de la data comunicării  hotărârii judecătoreşti definitive şi 

irevocabile la care se  anexează următoarele documente: 

a) copie după carnetul de membru; 

b) copie după hotărârea instanţei judecătoreşti definitive şi irevocabile prin care s-a 

stabilit prejudiciul şi vinovaţii pentru producerea acestuia;  

c) copie după Rapoartul anual de activitate al membrului, din ultimii 2 ani 

consecutivi, care să poarte numere de înregistrare la filiala CECCAR; 

 4



d) copie după contractul de prestări servicii/ actul organului judiciar de numire în 

vederea efectuării expertizei contabile judiciare/înscrisul care certifică mandatul 

de cenzor în baza cărora membrul a executat serviciile clientului şi pentru care a 

produs paguba. 

(3) În cuprinsul cererii de despăgubire,  membrul Corpului, persoană fizică, are 

obligaţia de a da toate explicaţiile referitoare la cauzele producerii prejudiciului financiar 

clientului. 

(4) Cererea de despăgubire are la bază o eroare profesională săvârşită de către 

membrul Corpului care a produs un prejudiciu financiar clientului urmare prestării 

serviciilor financiar – contabile conform contractului de prestări servicii financiar – 

contabile, actului organului judiciar de numire în vederea efectuării expertizei 

contabile judiciare sau mandatului de cenzor. 

(5) Prejudiciul produs trebuie să fie cert în ceea ce priveşte existenţa sa, 

cuantificabil la data formulării cererii de despăgubire, nereparat, personal şi direct. 

(6) Între eroarea profesională şi prejudiciul financiar produs clientului păgubit există 

un raport de cauzalitate.   

Art.11. Corpul acordă despăgubiri solicitate de către membrii în baza unei cereri de 

despăgubire, astfel: 

1. pentru membrii Corpului, experţi contabili, în limita maximă de 1.000 lei, dar 

nu mai mult decât suma achitată drept cotizaţie fixă şi variabilă în anul 

anterior înregistrării la filiala CECCAR a cererii de despăgubire; 

2. pentru membrii Corpului, contabili autorizaţi, în limita maximă de 850 lei, 

dar nu mai mult decât suma achitată drept cotizaţie fixă şi variabilă în anul 

anterior înregistrării la filiala CECCAR a cererii de despăgubire. 

Art.12. Cuantumul despăgubirilor pe care le acordă Corpul membrilor săi nu poate 

depăşi limita maximă stabilită la art. 11 din prezentele Norme, aferentă unui an 

calendaristic, indiferent de numărul pagubelor produse. 
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Art.13. Dacă membrul Corpului simulează producerea pagubei solicitate, îşi asumă 

răspunderea pentru prejudicii pentru care nu este ţinut răspunzător sau întreprinde orice 

alte fapte ce au drept scop inducerea în eroare a Corpului cu privire la valoarea 

prejudiciului produs, acesta decade din dreptul de despăgubire. 

Art.14. Mărimea despăgubirii se stabileşte prin hotărâre judecătorească definitivă şi 

irevocabilă, aceasta neputând însă depăşi limita răspunderii stabilită la art. 11 din 

prezentele Norme.     

Art.15. Corpul nu plăteşte despăgubiri, în cazul în care prejudiciul financiar cauzat 

de către membrul Corpului este o consecinţă ce rezultă din: 

(1) intenţie, forţă majoră sau din culpa exclusivă a persoanei prejudiciate; 

(2) activităţi care nu fac obiectul autorizării de expert contabil, contabil autorizat, sau 

care depăşesc sfera calificării profesionale sau din activităţi manageriale precum şi orice 

alte activităţi pe care membrii Corpului sunt obligaţi să le execute în baza contractelor de 

prestări-servicii, dar care nu se înscriu în prevederile menţionate în legislaţia specifică 

profesiei; 

(3) din operaţiuni financiare/comerciale altele decât cele strict profesionale sau din 

contracte pentru care membrii Corpului au un interes; 

(4) desfăşurarea activităţilor specifice efectuate fără formele cerute de 

reglementările Corpului (contract de prestări-servicii, actul organului judiciar de 

numire în vederea efectuării expertizei contabile judiciare sau mandatul de cenzor); 

(5) amenzi şi penalităţi de orice fel primite de membrii Corpului, (cu excepţia 

amenzilor şi penalităţilor primite de clienţii membrilor Corpului ca urmare a erorilor 

profesionale săvârşite de aceştia care vor fi despăgubite); 

(6) răspunderea membrilor Corpului decurgând dintr-un contract sau orice alt 

aranjament sau garanţie care depăşeşte răspunderea legală a acestuia; 

(7) orice pierderi financiare reprezentate de câştigul/ beneficiul nerealizat de către 

clientul prejudiciat, daune morale, pierderi financiare de consecinţă (indirecte); 
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(8) avarierea sau pierderea bunurilor pe care membrii Corpului  le deţin cu orice titlu 

sau rezultate din pierderea, distrugerea sau deteriorarea banilor sau titlurilor la purtător, 

hârtiilor de valoare; 

(9) acte de concurenţă neloială ori rezultate din încălcarea sau violarea drepturilor de 

autor, a brevetelor, mărcilor înregistrate sau a sloganelor comerciale, abuz de încredere, 

delapidare, deturnare de fonduri; 

(10) prejudicii produse persoanelor juridice care sunt direct sau indirect deţinute, 

controlate sau conduse de membrii Corpului. 

Art.16. (1) În baza cererii de despăgubire depuse de membrul Corpului, conducerea 

executivă a filialei va analiza şi va întocmi un raport cu privire la solicitarea membrului 

care să ateste că sunt îndeplinite condiţiile prevăzute la art. 10, pct. 1, şi  pct. 2  din 

prezentele Norme. 

(2) Filialele teritoriale ale Corpului sunt obligate să transmită la Aparatul Central al 

Corpului, raportul menţionat la alin (1) de mai sus, însoţit de cererea de despăgubire a 

membrului şi celelalte documentele prevăzute la art. 10 din prezentele Norme, în termen de 

10 zile lucrătoare de la data înregistrării cererii de despăgubire a membrului Corpului, 

persoană fizică. 

Art.17. Documentele prevăzute la art. 16 din prezentele Norme  se analizează de 

către comisia constituită în acest scop, potrivit art.7 din Norme, care va înainta, în termen 

de maxim 15 zile de la data primirii, o notă privind propunerea de soluţionare a cererii 

către  Biroul Permanent al Consiliului Superior al CECCAR pentru a decide. 

Art.18. Despăgubirile prevăzute la art.9 se plătesc în lei, în termen de cel puţin 15 

zile calendaristice de la data aprobării de către Biroul Permanent al Consiliului Superior al 

CECCAR. 

Art.19. Corpul este îndreptăţit: 

(1) să amâne acordarea despăgubirii, dacă în legătură cu dauna a fost instituită 

împotriva membrului Corpului o anchetă de către poliţie sau o procedură penală, până la 

finalizarea anchetei, respectiv a procedurii penale; 
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(2) să nu plătească despăgubirea în cazul în care cererea de despăgubire este 

frauduloasă ori are la bază declaraţii false, sau dacă membrul Corpului sau orice altă 

persoană acţionând în numele lui a contribuit în mod deliberat ori prin neglijenţă gravă la 

producerea pagubei. 

Art.20. Reclamaţiile formulate împotriva procedurii privind acordarea despăgubirilor 

din disponibilităţile Fondului vor fi înregistrate la Secretariatul General al Corpului şi vor 

fi înaintate Biroului Permanent al  Consiliului Superior al CECCAR care va decide în 

consecinţă. 

Art.21. Evidenţele operative ale fondului de garanţii pentru răspunderea civilă 

profesională a membrilor Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din 

România sunt ţinute de către Direcţia Contabilitate a Corpului. 

Art.22. Membrii Corpului sunt obligaţi să ia toate măsurile necesare pentru a 

preveni producerea pagubelor rezultate urmare erorilor profesionale săvârşite prin care au 

fost produse prejudicii financiare (pierderi pecuniare) clientului urmare prestării serviciilor 

prevăzute la art.2 alin.2 din Norme. 

Art.23. Membrii Corpului sunt obligaţi să nu facă clientului nicio ofertă, promisiune 

sau plată a daunei produse, anterior emiterii deciziei Biroului Permanent privind aprobarea 

plăţii despăgubirii, în caz contrar acestea nefiind opozabile CECCAR. 

Art.24. Orice pretenţii ulterioare solicitate de către membrii Corpului faţă de 

CECCAR, izvorâte din acelaşi contract, se sting odată cu plata despăgubirii. 

Art.25. Membrii Corpului, persoane fizice, în funcţie de specificul şi volumul 

activităţii prestate pot încheia, opţional, poliţe de asigurare de răspundere civilă 

profesională cu societăţi autorizate de către Comisia de Supraveghere a Asigurărilor. 

Art.26. Corpul poate majora cuantumul cotei procentuale prevăzute la art.2 alin.(1) 

din prezentele Norme prin Hotărâre a Conferinţei Naţionale a membrilor CECCAR. 
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CORPUL EXPERŢILOR CONTABILI                                                                        ANEXA nr.1 
ŞI CONTABILILOR AUTORIZAŢI                         la Normele privind constituirea, administrarea 
DIN ROMÂNIA                                                         şi utilizarea Fondului de garanţii 
                                                            pentru răspunderea civilă profesională a membrilor CECCAR 
 
 
 
 

CERERE - CHESTIONAR 
pe anul …………… 

 
 

1) Numele şi prenumele  
.......................................................................................................................................................................... 
2) Numărul şi data carnetului de membru  
Carnet ......................./.................................................................... 
3) Adresa  
Localitatea ..................................... str. .................................., nr. …....., bloc…....., sc. …....., et. .......... 
sector (judeţ) ................................. 
Telefon .............................. Fax ............................. Mobil ............................. Email ..................................... 
web ....................................... 
 

 
1. NATURA ŞI VOLUMUL ACTIVITĂŢII 
 
1.1. Forma / modalitatea de exercitare a profesiei: 

 
– persoană fizică autorizată: 

 

■ Ca liber-profesionist:   

– Prin cabinete proprii cu angajaţi   
…............................................................................................................................……………. 

(denumirea cabinetului) 
 

– Cu titlu individual  
 

 
 
1.2  Volumul încasărilor din onorarii (fără TVA) : 
• anul financiar anterior                                                                                            .......................... 
• anul financiar curent                                                                                              ........................... 

 
 
1.3. Estimaţi numărul clienţilor pentru perioada contractată : .............., din care clienţi străini. 
 

 
1.4. Modalităţi de stabilire şi percepere a onorariilor: 
Cum se stabilesc onorariile? % din total 
– negociere directă pornind de la piaţă DA / NU 
– participări la licitaţie DA / NU 
Cum se percep onorariile? 
– la terminarea lucrărilor DA / NU 
– în avans până la ………% şi restul la predarea lucrărilor DA / NU 



 2

– lunar DA / NU 
 

1.5. a) Clienţi noi în anul încheiat: 
 
Natura misiunii Număr  

………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 

 
b) Clienţi pierduţi în anul încheiat: 

 
Natura misiunii Număr 

………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 
 2. INFORMAŢII DESPRE DAUNE 
 

a) Aţi formulat cereri de despăgubire în legătură cu activitatea                        DA / NU 
 dvs.în  ultimii 3 (trei) ani? 

       Dacă aţi formulat asemenea cereri, precizaţi detalii (cauze, cuantum despăgubiri solicitate, mod 
soluţionare, etc.). 

b) Cunoaşteţi  circumstanţe care pot determina reclamaţii/                                DA / NU 
plângeri împotriva dvs.? 

 
Dacă „Da”, detaliaţi (cauza, posibile despăgubiri solicitate, etc.) 
…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………….. 

c) Date despre clientul  păgubit: denumire.........................................., 
adresa............................................................................................................................................... 
nr.de înregistrare......................................obiect principal de activitate 

d) Contractul de furnizare de servicii: nr.şi dată....................., obiect............................. 
e) Modalitatea de stabilire şi percepere a onorariului prevăzut prin contractul de furnizare de 

servicii..................... 
f) Cuantumul cotizaţiilor profesionale, fixe şi variabile, achitate de dvs. în anul anterior solicitării 

despăgubirii............................ 
g) Aţi fost sancţionat disciplinar în ultimii 5 ani? 
h) Aţi fost/sunteţi anchetat de către poliţie sau vi s-a instituit procedură penală în legătura 

cu dauna? 
i) La ultimul audit de calitate în ce clasă de calitate aţi fost încadrat? 
j) Alte explicaţii în legătură cu producerea daunei......................................... 

 
 
Subsemnatul, ...................................................................., declar în deplină cunoştinţă de cauză că 

(expert contabil, contabil autorizat) 
 

datele incluse în această cerere-chestionar sunt reale şi în conformitate cu documentele şi informaţiile 
de care dispun. 
 
 

Data …………………. .…..….………..…………………………… 
(Numele, prenumele, semnătura şi ştampila) 



C.E.C.C.A.R.                                                                                         
Nr.455/08.08.2012                                                          
Biroul Permanent al Consiliului Superior 
                                    
              

NOTĂ 
ref. la propunerea de modificare şi completare a  Normelor nr.1484/2009 privind 

publicitatea în cadrul CECCAR 
 
 
 Prin adresa înregistrată la Aparatul Central sub nr.4162/11.04.2012, filiala 

Brăila, propune modificarea Normelor nr.1484/2009 privind publicitatea în cadrul 

CECCAR, în sensul acordării posibilităţii membrilor Corpului de a-şi efectua  

publicitatea în presa scrisă motivat de existenţa anunţurilor publicitare în presa 

locală publicate de către persoane fizice autorizate de către ORC în baza Legii 

nr.82/1991 şi a O.G nr. 44/2008, nemembre CECCAR, care efectuează servicii 

contabile. 

 Astfel, apreciem utilă o relaxare a reglementării în domeniul publicităţii în 

cadrul CECCAR motivat de existenţa numeroasă a anunţurilor publicitare, în presa 

locală, publicate de către persoane fizice autorizate, nemembre CECCAR, care 

efectuează servicii contabile.  

Un argument în acest sens constă în necesitatea unei egalităţi de şanse a 

informării publicului consumator cu privire la calitatea serviciilor contabile oferite.  

Interzicerea pentru membrii Corpului a formei de publicitate prin publicarea 

anunţurilor în presa locală lezează atât interesele acestora cât şi interesele 

consumatorilor de servicii contabile, cărora astfel nu li se oferă criterii de selecţie 

aceştia neavând posibilitatea de a-şi alege comparativ profesionistul contabil, ci 

doar în mod aleatoriu. 

Mai mult decât atât, furnizarea corectă şi realistă a informaţiilor către 

consumatori prin intermediul publicităţii i-ar ajuta pe aceştia să aleagă serviciul care 

corespunde cel mai bine nevoilor lor. 

1

Având în vedere considerentele sus menţionate, propunem modificarea şi 

completarea dispoziţiilor art.24 lit.(b) din Normele nr.1484/2009 privind 

publicitatea în cadrul CECCAR, aprobate prin HCS nr.09/145 din 13.03.2009, 

astfel: 

 



        Art.24. - Anunţurile sunt interzise, cu excepţia: 
         (...) 

b) anunţurilor publicate în presa locală şi pe site-uri specializate, cu condiţia 

de a fi limitate la indicarea numelui şi prenumelui, adresei, numărului de telefon, 

profesiei şi serviciilor oferite. Acest anunţ trebuie să aibă un caracter discret, să nu 

exagereze calitatea serviciilor oferite, a calificărilor deţinute şi să nu facă referiri 

compromiţătoare sau comparaţii nefundamentate cu activitatea altora. 

 

 

 

Nr.crt. Text actual 
art.24 lit.(b) din Normele 

nr.1484/2009 privind 
publicitatea în cadrul 

CECCAR 
 

Text propus 
art.24 lit.(b) din Normele 

nr.1484/2009 privind 
publicitatea în cadrul 

CECCAR 
 

         Motivare 

1. „Anunţurile sunt 
interzise, cu excepţia: 
 
(...) 
 
b) inserării în presa 
locală a unor avize 
informând publicul 
despre prima deschidere 
de cabinet sau de 
schimbare de adresă, 
indicându-se numai: 
numele şi prenumele, 
adresa, numărul de 
telefon şi orele de 
primire; acest anunţ 
trebuie să aibă un 
caracter discret.” 

„Anunţurile sunt 
interzise, cu excepţia: 
 
(...) 
 
b) anunţurilor publicate 
în presa locală şi pe site-
uri specializate, cu 
condiţia de a fi limitate 
la indicarea numelui şi 
prenumelui, adresei, 
numărului de telefon, 
profesiei şi serviciilor 
oferite. Acest anunţ 
trebuie să aibă un 
caracter discret şi să nu 
facă referiri 
compromiţătoare sau 
comparaţii 
nefundamentate cu 
activitatea altora.” 

Situaţia economică 
actuală şi 
armonizarea cu 
prevederile Codului 
etic naţional al 
profesioniştilor 
contabili, aprobat prin 
HCS 11/216 din 
31.03.2011 
( secţiunea 250 
Marketingul 
serviciilor 
profesionale). 

Biroul Permanent al Consiliului Superior al CECCAR a adoptat prezenta Notă 
şi o supune spre aprobare Consiliului Superior al CECCAR 
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