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Activitatea
Corpului Experþilor Contabili ºi a Contabililor
Autorizaþi din România desfãºuratã în anul 1996

Activitatea internã a CECCAR

În calitatea sa de persoanã juridicã de utilitate publicã ºi autonomã, în anul 1996 CECCAR
se afla în plinã ascensiune de afirmare atât în economia româneascã, cât ºi în mediul internaþional.

În plinã concordanþã cu acest obiectiv, Corpul era pregãtit ca prin structurile de conducere
create sã-ºi întãreascã rolul, atribuþiile ºi rãspunderea în ceea ce priveºte îndeplinirea prevederilor
legale pe care statul mandatase CECCAR sã le realizeze.

În Corpul Experþilor Contabili ºi Contabililor Autorizaþi din România existau peste 25.000
de membri, constituiþi în douã categorii profesionale: experþi contabili ºi contabili autorizaþi, care
profesau ca ºi în prezent independent sau în societãþi de expertizã contabilã.

Alãturi de membrii individuali, în cadrul Corpului funcþionau peste 400 de persoane juridice,
respectiv firme specializate cu obiect de activitate în domeniile þinerii contabilitãþii, expertizei contabile,
auditului ºi managementului financiar.

Toþi membrii Corpului acþionau într-un cadru structurat, reglementat de Corpul Experþilor
Contabili ºi Contabililor Autorizaþi din România, practic, în toate sectoarele vieþii economice,
începând cu societãþile comerciale mici ºi mijlocii ºi pânã la auditul ºi managementul financiar
sau expertizãrile realizate în domeniile bancar, al Bursei de Valori ºi Fondurilor de Investiþii,
într-un mediu foarte competitiv, în continuã ºi rapidã transformare în condiþiile economiei
româneºti.

Corpul Experþilor Contabili ºi Contabililor Autorizaþi din România acþiona în climatul economic
din þara noastrã pe principiul totalei independenþe, oferind expertizã ºi recomandãrile sale pentru
protejarea intereselor agenþilor economici în faþa organelor de control ale statului, exprimându-ºi,
totodatã, poziþia în vederea stopãrii oricãrei evaziuni fiscale.

Prima acþiune de anvergurã a demarat încã din luna ianuarie 1996 ºi marca o premierã de
acest gen în România. Era vorba de primul seminar de audit financiar, cu rol de a instrui ºi prelucra
Normele profesionale nr. 1/1995 privind auditul ºi certificarea bilanþului contabil.

Seminarul-dezbatere care a avut loc se înscria în linia prerogativelor CECCAR, ca urmare a
Hotãrârii Guvernului nr. 980/1995, precum ºi a Hotãrârii nr. 3 a Conferinþei Naþionale
extraordinare a CECCAR privind aprobarea Normelor de audit financiar ºi certificare a bilanþului
contabil din 23 octombrie 1995.

Participanþii au fost desemnaþi de cãtre fiecare filialã a Corpului, iar în decursul a douã luni au
fost instruiþi în domeniul auditului un numãr de 2.000 de membrii ai CECCAR.

O altã preocupare importantã a Corpului a constituit-o consfãtuirea organizatã cu societãþile
de expertizã contabilã cu tema "Rolul cabinetelor ºi societãþilor comerciale de expertizã contabilã în
reforma profesiei contabile în etapa de tranziþie". Printre principalele teme dezbãtute se numãrã:

1) "Managementul cabinetelor de expertizã contabilã", temã dezvoltatã de Jean Pierre Vigroux,
director general al firmei de consultanþã "Coopers & Lybrand" de la Bucureºti;

2) "Dezvoltarea capacitãþii manageriale prin parteneriat ºi comunicare între organizaþiile
neguvernamentale, comunitatea oamenilor de afaceri ºi administraþia publicã", temã
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susþinutã de Ioana Bobocea, director financiar la Fundaþia pentru Dezvoltarea Societãþii
Civile - Bucureºti;

3) "Marketingul serviciilor contabile ºi de audit", temã dezvoltatã de Viorel Bâtu-Tudoran,
manager la firma de consultanþã "Arthur Andersen" din Bucureºti;

4) "Consultanþã de management", temã care a reliefat experienþa firmei MTS;
5) "Contractul de asigurare", drepturile ºi obligaþiile pãrþilor contractante în rãspunderea civilã,

limitele rãspunderii, franciza.

Principala direcþie de acþiune subliniatã cu ocazia acelei consfãtuiri a fost legatã de necesitatea
ºi oportunitatea asigurãrii asistenþei de specialitate a operatorilor economici în perioada de tranziþie,
de mare mobilitate a sistemului legislativ ºi în special a celui economic, financiar ºi fiscal, de cãtre
experþii contabili ºi contabilii autorizaþi. Aceºti profesioniºti au dobândit abilitatea de a contribui la
promovarea înþelegerii aplicãrii corecte a cerinþelor Legii contabilitãþii, a normelor fiscale, de control
financiar ºi audit, reflectarea în situaþiile financiare a actelor de comerþ, a resurselor, obligaþiilor ºi
rezultatelor la încheierea exerciþiului.

Conþinutul ºi esenþa profesiilor de expert contabil ºi contabil autorizat, cerinþele creºterii continue
a nivelului de profesionalitate în prestaþiile ºi produsele la care sunt solicitaþi au reprezentat
preocupãrile CECCAR care se conturau în urmãtoarele direcþii principale:

- promovarea unui climat de competiþie ºi concurenþã care sã respecte regulile etice ºi
deontologice stabilite în ROF;

- încurajarea activitãþilor de consultanþã ºi expertizã contabilã desfãºurate în cabinete
individuale ºi societãþi comerciale de profil;

- creºterea responsabilitãþii ºi credibilitãþii profesionale prin extinderea asigurãrii riscurilor
specifice;

- standardizarea acþiunilor promoþionale ºi publicitare, prevenirea daunelor ce pot fi produse
de publicitatea nereglementatã;

- monitorizarea activitãþilor desfãºurate de experþii contabili autorizaþi înscriºi în Tabloul
Corpului;

- constituirea unui sector de servicii în vederea sprijinirii, desfãºurãrii activitãþii curente a
experþilor contabili ºi contabililor autorizaþi membri ai CECCAR prin asigurarea de material
documentar, ghiduri profesionale, lucrãri de specialitate, materiale ºi produse informatice,
cursuri de perfecþionare profesionalã etc.

De asemenea se prevedea iniþierea ºi derularea unor cursuri de specializare pentru formarea de
auditori profesioniºti cu durata de trei ani.

Ridicarea calitãþii serviciilor oferite de experþi contabili, de cabinetele ºi societãþile de consultanþã
a reprezentat însã unul din obiectivele prioritare pentru anul 1996.

Mesajul care s-a dorit sã fie transmis de aceastã întâlnire a fost acela cã societãþile de expertizã
contabilã trebuiau sã înceapã sã se considere cel mai important ºi puternic segment al activitãþii de
expertizã contabilã din þara noastrã, în care Corpul sã-ºi punã toate speranþele în ceea ce priveºte
exercitarea profesiei contabile.

Prin activitatea membrilor sãi ºi mai ales a societãþilor de expertizã contabilã membre ale
Corpului se contura locul CECCAR în societatea civilã româneascã, ca organism garant: pe de o
parte, al societãþii, deoarece ca operatori respectã legea, iar pe de altã parte, al operatorilor economici,
deoarece dacã respectã legea nu pot fi împiedicaþi prin nimic în realizarea obiectivelor pe care ºi le-
au propus.
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În anul 1996 a fost organizatã o singurã sesiune de examene de acces pentru dobândirea
calitãþii de expert contabil ºi contabil autorizat; sesiunea a fost organizatã în 22 de filiale ale CECCAR
la care au participat un numãr de 2.140 de candidaþi, promovând numai 1.636 dintre ei. Astfel, în
Tabloul Corpului figurau 26.883 de membrii care îºi desfãºurau activitãþile atât în mod individual
(erau doar 400 de societãþi de expertizã contabilã), cât ºi în diverse sectoare de activitate ale economiei
româneºti.

Demn de reþinut este faptul cã odatã cu apariþia legii de organizare ºi funcþionare a Corpului,
structurile alese, respectiv Biroul Permanent ºi Consiliul Superior, s-au întrunit permanent pentru
ca gestionarea activitãþilor legate de profesia contabilã sã aibã un suport legal, fiind emise aproximativ
16 decizii ale Biroului Permanent al Consiliului Superior.

În ceea ce priveºte reuniunea anualã a Conferinþei Naþionale, forul superior al Corpului, în
anul 1996 a emis pentru buna organizare ºi desfãºurare a activitãþilor profesioniºtilor 17 hotãrâri
implementate la nivel central prin intermediul Biroului Permanent, iar la nivel teritorial prin Consiliile
de filiale.
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Activitatea internaþionalã a CECCAR

Primirea CECCAR în IFAC ºi FEE

Pentru viaþa ºi activitatea internaþionalã a Corpului Experþilor Contabili ºi Contabililor
Autorizaþi din România anul 1996 a constituit un an de eforturi de gândire ºi acþiune care s-au
concretizat într-o serie de realizãri.

În cursul anului 1996, Corpul Experþilor Contabili ºi Contabililor Autorizaþi din România
ºi-a îndreptat atenþia spre lãrgirea relaþiilor bilaterale cu organizaþii profesionale puternice, de tradiþie,
din întreaga lume, semnând în acest sens acorduri de cooperare cu profesiunile contabile din Marea
Britanie, Italia, Franþa, Ungaria, Slovenia, Olanda, Slovacia. Concomitent, în planul relaþiilor
multilaterale, Corpul Experþilor Contabili ºi Contabililor Autorizaþi din România ºi-a îndreptat
atenþia spre organizaþiile profesionale de vocaþie europeanã ºi mondialã, respectiv Federaþia Experþilor
Contabili Europeni (FEE, cu sediul la Bruxelles), ca organism specializat al Uniunii Europene, ºi
Federaþia Internaþionalã a Contabililor (IFAC, cu sediul la New York).

În urma progresului înregistrat de Corpul Experþilor Contabili ºi Contabililor Autorizaþi din
România în negocierile cu aceste organizaþii, în luna mai 1996 a fost admis, în unanimitate, ca
membru cu drepturi depline al IFAC, alãturându-se în acest mod familiei celor 122 organizaþii
membre din 87 de þãri, totalizând mai mult de 1,7 milioane de profesioniºti contabili.

Aceastã reuºitã internaþionalã a Corpului a fost mediatizatã atunci de însãºi Preºedintele CECCAR,
Domnul Marin Toma, printr-o scrisoare deschisã tuturor membrilor, pe care o redãm mai jos:

Scrisoare deschisã
Cãtre membrii CECCAR

Stimaþi colegi,

Ca urmare a activitãþii asidue desfãºurate la nivelul Corpului central, prin Departamentul
Relaþii Internaþionale, a contactelor multilaterale, a participãrii la reuniunile internaþionale ºi
prezentãrii dosarului complet în vederea aderãrii ca membru cu drepturi depline la Federaþia
Internaþionalã a Contabililor (IFAC, cu sediul la New York), vã facem cunoscut cã organizaþia
mondialã a profesiei, care înglobeazã în prezent 122 de organizaþii profesionale din 86 de þãri, a
aprobat intrarea Corpului Experþilor Contabili ºi Contabililor Autorizaþi din România în cadrul
acestei organizaþii, ca membru cu drepturi depline, începând cu data de 1 iulie 1996.

Aceasta reprezintã o onoare ºi totodatã o recunoaºtere a progreselor înregistrate de profesia
contabilã din þara noastrã, la care fiecare dintre Dumneavoastrã aþi participat ºi participaþi, un
îndemn la strângerea coeziunii organizaþiei noastre, la structurarea ei tot mai riguroasã, conform
normelor internaþionale, la menþinerea ºi consolidarea independenþei faþã de administraþia de stat.

Aceastã recunoaºtere internaþionalã este, totodatã, pe lângã mesajul cald al înscrierii Corpului
nostru în rândul organizaþiilor recunoscute în lume, ºi obligaþia, mai mult decât moralã, de a ne
ridica profesia la nivelul celor mai avansate institute din lume. Pe de altã parte, beneficiind de noul
cadru creat, specialiºtii români vor putea avea acces neîngrãdit la standardele internaþionale contabile
ºi vor putea contribui la normarea activitãþii pe plan internaþional, prin organizaþia specializatã,
Comitetul Internaþional pentru Standarde Contabile (IASC).
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În prezent se aflã într-un stadiu avansat analiza activitãþii CECCAR de cãtre Federaþia
Europeanã a Experþilor Contabili (FEE), în vederea unei posibile intrãri, cât mai curând, în cadrul
Uniunii Europene.

În speranþa dezvoltãrii activitãþii de expertizã contabilã ºi de audit din România, într-un context
clar de independenþã ºi profesionalism, stipulate de normele internaþionale urmãrite îndeaproape de
Corpul central, vã asigurãm de întregul nostru sprijin ºi de o cooperare strânsã în interesul prosperitãþii
tuturor membrilor organizaþiei noastre.

Preºedinte,
 Marin Toma

O delegaþie a Federaþiei Europene a Experþilor Contabili la Bucureºti

O altã acþiune importantã cu caracter internaþional a constituit-o vizita la CECCAR a unei
delegaþii a Federaþiei Europene a Experþilor Contabili formatã din Hélène BonHélène BonHélène BonHélène BonHélène Bon ºi Gisela NagyGisela NagyGisela NagyGisela NagyGisela Nagy,
ambele vicepreºedinþi ale acestui organism specializat al Uniunii Europene, cu sediul la Bruxelles.

Vizita reprezentanþilor FEE, în calitate de raportori pentru România, a urmãrit efectuarea
unei atente documentãri asupra activitãþii desfãºurate de Corp, precum ºi asupra poziþiei acesteia în
contextul naþional, în vederea întocmirii raportului care sã fie supus dezbaterii organismului european
în scopul admiterii Corpului Experþilor Contabili ºi Contabililor Autorizaþi din România în calitate
de membru cu drepturi depline al Federaþiei Europene a Experþilor Contabili.

La sediul central al CECCAR, delegaþia FEE a fost primitã de dl. Marin TomaMarin TomaMarin TomaMarin TomaMarin Toma, preºedintele
Consiliului Superior al Corpului, ºi de ºeful Departamentului de relaþii internaþionale.

Prima rundã de convorbiri purtate de reprezentanþii celor douã organisme a avut ca scop o
incursiune în domeniul cunoaºterii de cãtre oaspeþi a legislaþiei care guverneazã organizarea ºi
activitatea CECCAR, relaþiile acestuia cu organele statului, locul CECCAR în structurile economiei
de piaþã.

Pentru a adânci documentarea, delegaþia Federaþiei Europene a Experþilor Contabili a efectuat
o serie de vizite de informare ºi a purtat convorbiri la unele instituþii de stat, dar ºi cu organisme
neguvernamentale.

Astfel, delegaþia FEE, însoþitã de reprezentanþii CECCAR, a avut convorbiri cu George Pãdure,
primar al sectorului 1 din Capitalã ºi om de afaceri; cu Jean Pierre Vigroux, director al societãþii
"Coopers & Lybrand" - Bucureºti; cu Cezara Bebis, comisar-ºef la Comisia Naþionalã a Valorilor
Mobiliare; cu prof. Aureliu Leca, vicepreºedinte, Valeriu Simion, director executiv, ºi alþi reprezentanþi
ai Confederaþiei Naþionale a Patronatului Român; cu Khosro Azad, director al Societãþii de asigurare
Anglo-Românã.

De asemenea, delegaþia FEE, împreunã cu reprezentanþii profesiunii române, a fost primitã ºi
a avut convorbiri cu Gheorghi Prisãcaru, secretar de stat, ºeful Departamentului de integrare
europeanã a Guvernului; cu Miºu Negriþoiu, consilier la Preºedinþia României; cu Florin Georgescu,
ministru de stat, ministrul finanþelor, precum ºi cu Nicolae Vãcãroiu, primul ministru al Guvernului
României.

Pretutindeni cele douã reprezentante ale FEE au expus doctrina acestei organizaþii de vocaþie
europeanã a profesiei, insistând asupra principiilor de bazã: independenþã, competenþã,
responsabilitate. Privind responsabilitatea, s-a afirmat, o datã în plus, obligativitatea asigurãrii riscului
profesional, aspect fãrã de care o armonizare cu structurile FEE nu este de conceput.
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Hélène Bon ºi Gisela Nagy - reprezentantele FEE - au avut o lungã convorbire cu membrii
Biroului Permanent al Consiliului Superior, cu ºefii secþiunilor ºi departamentelor de profil ale
CECCAR.

Dialogul purtat cu reprezentanþii Corpului s-a circumscris celor mai arzãtoare probleme ale
activitãþii instituþiei, precum ºi ale perspectivei de afirmare în viaþa economicã a României.

La încheierea vizitei s-a organizat o conferinþã de presã comunã, la care au luat parte Hélène
Bon ºi Gisela Nagy, din partea FEE, precum ºi Marin Toma ºi Nicolae Craiu, din partea CECCAR.

Pentru a marca cum se cuvine în istorie acea vizitã, redãm mai jos câteva reflecþii din partea
personalitãþilor prezente atunci:

Marin Toma,
preºedintele Consiliului Superior al CECCAR

Corpul Experþilor Contabili ºi Contabililor Autorizaþi din România, instituþie de interes public,
autonomã, care conduce destinele profesiei contabile în România, a depus o cerere la Federaþia
Europeanã a Experþilor Contabili (FEE), ca organism de specialitate al Uniunii Europene, pentru
a gãsi modalitãþi de cooperare cu profesia contabilã europeanã într-un cadru organizat pe principiile
ºi standardele elaborate de organismele de specialitate ale acestei Uniuni. Preocuparea noastrã se
înscrie în cadrul acþiunilor întreprinse de cãtre Guvernul României, de cãtre organismele
neguvernamentale, de cãtre întreaga þarã pentru integrarea în structurile europene.

Considerãm cã instituþia noastrã a fãcut multe pe aceastã linie, dar mai avem încã foarte mult
pânã la armonizarea completã a profesiei contabile cu cea europeanã.

Pânã acum, CECCAR a încheiat acorduri de cooperare cu profesia contabilã din mai multe
þãri, printre care Marea Britanie, Italia, Franþa, Ungaria, Slovenia, Olanda ºi sunt în curs de
negociere alte acorduri.

Admiterea Corpului în Federaþia Europeanã a Experþilor Contabili ar însemna accederea sa la
norme, reguli practicate în comunitate, standarde, metodologii elaborate care, analizate, studiate
sub aspectul concordanþei cu legislaþia ºi cu interesele interne, sã fie aplicate ºi pentru profesia
contabilã din România. În acest sens s-ar urmãri ºi o armonizare între normele profesiei contabile
ºi cele ale comunitãþii europene.

O altã direcþie este legatã de serviciile care trebuie prestate de cãtre experþii contabili pentru
operatorii economici din þara noastrã. Aceste servicii se vor îmbunãtãþii din punct de vedere calitativ.
Acceptarea în cadrul Federaþiei Europene a Experþilor Contabili ar permite, de asemenea, acþiuni
de cooperare cu experþii contabili din þãrile continentului nostru.

Hélène Bon, vicepreºedinte al FEE

În cursul vizitei noastre am putut discuta foarte deschis despre criteriile la care se aliniazã
profesiunea contabilã, cum ar fi: independenþa profesioniºtilor, responsabilitãþile lor, ºi într-o manierã
generalã am înþeles care este poziþia Ministerului Finanþelor ºi a întreprinderilor faþã de profesiunea
de expert contabil. De aceea, pot sã apreciez cã atât criteriile noastre, cât ºi poziþia celorlalþi se
întâlnesc.

Impresia pe care ne-am fãcut-o este cã profesiunea contabilã din þara dumneavoastrã dispune
de un cadru instituþional legislativ corect, care corespunde instituþiilor profesionale de la noi. Ceea
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ce am constatat a fost necesitatea ca þara dumneavoastrã sã facã faþã problemelor pe care þãrile
noastre nu le mai cunosc. Ne aflãm într-o perioadã de tranziþie, în care economia româneascã are
mare nevoie de informaþie contabilã, pe de o parte, ºi de profesioniºti contabili competenþi, pe de
altã parte. În opinia noastrã profesiunea contabilã va evolua, aºa cum evolueazã în toate celelalte
þãri, ºi comunitatea economicã va fi din ce în ce mai exigentã faþã de profesioniºti în ceea ce priveºte
deontologia profesionalã ºi competenþa tehnicã. Colegii noºtri români vor trebui sã devinã din ce în
ce mai responsabili pentru munca lor în faþa acestei comunitãþi economice care are nevoie de
informaþii financiare fiabile, deci trebuie sã aibã încredere în profesiunea contabilã.

Dreptul contabil românesc este inspirat din cel francez, ºi de aici are calitãþile ºi defectele lui, ca
orice sistem contabil, dar este conform cu directivele europene. Nu existã sisteme contabile ideale.

Un sistem contabil trebuie ales în funcþie de obiectivele sale. În acest sens se contureazã douã
tendinþe. Una, pe care sistemul contabil francez o privilegiazã, ar fi de a avea informaþii financiare
ºi contabile comparabile între ele, destinate informãrii externe (acþionarii ºi statul). Cealaltã este
orientarea mai mult cãtre necesitãþile ºi nevoile unei întreprinderi în scopul de a putea fi mai uºor de
folosit pentru analizele interne ale întreprinderii. Orice sistem contabil trebuie sã aleagã între aceste
douã obiective.

Astfel, þãrile europene respectã douã directive contabile: una pentru prezentarea conturilor
societãþilor comerciale, iar cealaltã - consacratã prezentãrii conturilor consolidate ale grupurilor de
întreprinderi.

Gisela Nagy, vicepreºedinte al FEE

 Aº dori sã adaug cã o independenþã care este datã profesiei contabile ºi care este respectatã de
toatã lumea reprezintã în acelaºi timp ºi o necesitate pentru a putea împlini ceea ce se aºteaptã de la
aceastã organizaþie. Mai exact, doresc sã spun cã rolul de mediator al unei profesiuni libere într-o
societate de piaþã liberã este foarte important ºi trebuie, pe de o parte, atribuit de cãtre lege ºi de
cãtre autoritãþile guvernamentale ºi, pe de altã parte, sã fie acceptat de cãtre societate.

 Trebuie sã fie foarte clar pentru toatã lumea, inclusiv pentru profesioniºti, faptul cã directivele
Comisiei europene sunt doar un minimum comun. Deci, când se spune cã o þarã a stabilit normele
contabile dupã directivele comunitãþii înseamnã cã acea þarã a fãcut un minimum din ceea ce
trebuie realizat. În toate sistemele contabile din Europa de vest existã o lungã tradiþie de expertizã
contabilã care a fost puþin adaptatã acestor principii ale directivelor comunitare.

Convorbiri româno-maghiare la Bucureºti

Extinderea relaþiilor cu organizaþii sau asociaþii de profil din þãri europene au constituit un
obiectiv major al activitãþii internaþionale a Corpului Experþilor Contabili ºi Contabililor Autorizaþi
din România în anul 1996.

În acest context s-au înscris ºi convorbirile care au avut loc la Bucureºti între reprezentanþii
Camerei Ungare a Auditorilor ºi Corpul Experþilor Contabili ºi Contabililor Autorizaþi din România.
Delegaþia maghiarã a fost formatã din dr. Laszlo Rieb, preºedintele Camerei Ungare a Auditorilor,
ºi Ferenc Eperjesi, secretar cu probleme internaþionale al Camerei.

La CECCAR delegaþia maghiarã a fost primitã ºi a purtat convorbiri cu dl. Marin Toma,
preºedintele Consiliului Superior al Corpului, ºi cu ºeful Departamentului de relaþii internaþionale.
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Delegaþiile s-au informat reciproc despre locul ºi rolul instituþiilor pe care le reprezintã în
economia celor douã þãri, despre rezultatele înregistrate pe linia afirmãrii ca organe de specialitate,
precum ºi asupra unor aspecte care necesitã un efort aparte în relaþiile cu partenerii ºi instituþiile
statului.

De asemenea, delegaþiile s-au informat asupra eforturilor ce le depun pe tãrâmul relaþiilor
externe ºi al colaborãrii cu organisme europene ºi internaþionale, acordându-ºi reciproc sprijinul,
conform Acordului încheiat între cele douã pãrþi - au fost schimbate publicaþii de specialitate,
punându-se accent pe schimbul de idei ºi sprijinirea societãþilor mixte româno-maghiare create pe
teritoriul românesc ºi a celor maghiaro-române din Ungaria.

Pãrþile au convenit sã se informeze reciproc asupra oricãror aspecte majore de interes, în
special legate de legislaþia naþionalã din cele douã þãri, ca ºi asupra posibilitãþilor reale de a intra în
structurile profesionale ale Comunitãþii Europene, prin organul specializat al acesteia, Federaþia
Europeanã a Experþilor Contabili.

Convorbirile purtate la CECCAR au reprezentat expresia hotãrârii celor douã instituþii de
specialitate de a întãri legãturile în scop lucrativ ºi de a realiza schimburi de experienþã cât mai
eficiente.

Semnarea unui Acord de cooperare româno-olandezã

Cãtre sfârºitul lunii septembrie 1996, o delegaþie a Ordinului Contabililor din Olanda a
vizitat România în vederea semnãrii unui Acord de cooperare între Corpul Experþilor Contabili ºi
Contabililor Autorizaþi din România (CECCAR) ºi Ordinul Contabililor din Olanda NOvAA).

Delegaþia olandezã a fost compusã din Albert Th. Harmsen, membru în Consiliul de conducere
ºi director executiv cu relaþiile internaþionale, Ingrid van Oeffel, membrã a Consiliului de conducere,
ºi Antoinetta Eikenboom, din partea Departamentului de relaþii internaþionale.

La sediul central al CECCAR delegaþia a fost primitã de dl. Marin Toma, preºedintele Consiliului
Superior al Corpului.

ªeful delegaþiei olandeze a informat partea românã despre statutul de organizare ºi funcþionare
a profesiunii olandeze, rolul ºi locul acesteia în viaþa unitãþilor economice, rezultatele activitãþii
depuse în sprijinul agenþilor economici, preocupãrile pe linia pregãtirii membrilor organizaþiei
profesionale olandeze.

În acelaºi context, ºeful delegaþiei române a prezentat profesia contabilã românã, rolul ºi locul
ei în cadrul structurilor economiei de piaþã ºi preocupãrile existente pe tãrâmul afirmãrii libere ºi
independente.

Cele douã delegaþii au examinat apoi proiectul unui Acord de cooperare ºi au concluzionat cã
întregul sãu conþinut corespunde preocupãrii de colaborare între cele douã instituþii profesionale.

Ca urmare, Marin Toma, din partea românã, ºi Albert Th. Harmsen, din partea olandezã, au
semnat Acordul.

Convorbirile dintre cele douã delegaþii s-au desfãºurat într-o atmosferã de colegialitate ºi dorinþã
comunã de colaborare cât mai strânsã, inclusiv de sprijinire în structurile ºi organismele Comunitãþii
Europene.
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La Bucureºti: contacte româno-slovene

În urma contactelor stabilite în luna decembrie 1995, cu ocazia participãrii CECCAR la
lucrãrile FEE de la Bruxelles, cu profesiunea slovenã ºi a corespondenþei ulterioare au avut loc la
Bucureºti convorbiri cu reprezentanþii acestei profesiuni.

Delegaþia slovenã a fost alcãtuitã din Vili Perner, auditor la Iteo Revizia - Liubliana, ºi Jure
Sager, director la Coopers & Lybrand - Liubliana din Slovenia, ambii reprezentând profesiunea, ca
membri marcanþi ai Institutului Sloven al Auditorilor cu sediul în Liubliana.

Convorbirile au avut loc la sediul central al CECCAR ºi au inclus, dar nu s-au limitat, la
urmãtoarele probleme: îndeplinirea cerinþelor privind acceptarea ca membru al FEE; organizarea
profesiunilor de audit ºi contabilitate în cele douã þãri; instruirea profesionalã în domeniile auditului
ºi contabilitãþii; negocierea ºi semnarea Acordului de cooperare bilateralã între profesiunile românã
ºi slovenã. Preºedintele CECCAR, Marin Toma, a mulþumit partenerilor sloveni pentru onoarea
invitaþiei fãcute, precum ºi pentru proiectul de acord propus, a cãrui semnare va putea constitui o
bazã de pornire pentru cooperarea între cele douã organizaþii.

Totodatã, s-au fãcut cunoscute realizãrile obþinute de CECCAR în relaþiile internaþionale ºi
s-a apreciat unanim cã trebuie sã se dezvolte relaþiile bilaterale, cele cu organizaþiile similare din
þãrile vecine, precum ºi cu organizaþiile internaþionale (FEE, IFAC), fiind fãcutã totodatã o prezentare
ºi a CECCAR.

La rândul sãu, Vili Perner a mulþumit gazdelor pentru prezentarea fãcutã ºi a precizat cã
profesiunea slovenã de audit s-a nãscut în urmã cu 29 de ani, multe lucruri în domeniul contabilitãþii
ºi finanþelor fiind începute la simpozionul de la Portoros. De asemenea, oaspetele a subliniat cã
desemnarea membrilor consiliului de conducere a Institutului Sloven al Auditorilor se face dintre
specialiºtii cei mai activi ai institutului ºi a precizat cã sunt în curs modificãri în reglementãrile
privind desfãºurarea auditului ºi în regulamentul institutului respectiv. Pe aceastã linie s-a remarcat
cã în Slovenia numai firmele sunt autorizate sã facã audit, nu ºi persoanele fizice. Totodatã, s-a
menþionat cã legislaþia referitoare la acest aspect va fi modificatã pentru ca ºi persoanele fizice sã
poatã face audit, menþionând cã au fost aprobate procedurile de monitorizare a acestor firme, fiind
înfiinþat ºi un grup de monitorizare a lor.

În cadrul convorbirilor partenerii au fãcut referiri la îndeplinirea cerinþelor privind acceptarea
organizaþiilor noastre ca membre ale FEE, precum ºi la modalitãþile de instruire profesionalã din
Slovenia.

În legãturã cu concurenþa neloialã, partea slovenã a relevat cã legislaþia naþionalã prevede
penalizãri pentru aceasta, constând - în funcþie de gravitatea abaterii - din avertisment intern,
avertisment public fãcut în paginile revistei institutului ºi interzicerea dreptului de a mai face auditare.

 Oaspeþii sloveni au abordat apoi problema relaþiilor ºi raporturilor dintre Institutul Sloven al
Auditorilor cu Guvernul þãrii, precizând cã, din acest punct de vedere, nu existã raporturi de
subordonare faþã de acesta, subliniind cã în consiliul general al institutului activeazã ºi un reprezentant
al Ministerului de Finanþe ca membru ordinar care are drept de vot ca toþi ceilalþi 12 membri, dar
nu are drept de veto în cadrul ºedinþelor.

Dupã luarea la cunoºtinþã a evenimentelor ºi întâlnirilor internaþionale la care CECCAR a
luat parte, reflectate pe larg în paginile Revistei generale de contabilitate ºi expertizã, Vili Perner a
adresat rugãmintea preºedintelui CECCAR sã scrie un articol pentru revista institutului sloven care
sã prezinte evoluþia profesiunii române a experþilor contabili ºi contabililor autorizaþi din România.

În finalul discuþiilor, pe baza proiectului transmis în avans de partea slovenã, a fost semnat, de
cãtre partea românã, Acordul de cooperare bilateralã între Corpul Experþilor Contabili ºi Contabililor
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Autorizaþi din România ºi Institutul Sloven al Auditorilor, cu amendamentele introduse de Corp,
iar partea slovenã l-a parafat.

La Budapesta: convorbiri ungaro-române

Contextul oferit de întâlnirea de lucru a Grupului consultativ pentru Europa centralã ºi de est
al Federaþiei Experþilor Contabili Europeni (FEE) a dus ºi la întâlnirea unor parteneri ºi la dezvoltarea
relaþiilor cu unele organizaþii similare CECCAR din Europa.

Pentru fructificarea acestora, Corpul îºi propunea ca politicã imediatã organizarea unor întâlniri
bilaterale cu organizaþii profesionale din þãri limitrofe ºi alte zone europene, pentru strângerea ºi
dezvoltarea legãturilor profesionale statuate într-un cadru juridic care sã permitã continuarea lor
ascendentã.

Astfel, CECCAR a rãspuns invitaþiei lansate la Bruxelles de delegaþia Ungariei de a se întâlni
la Budapesta, pentru negocierea ºi semnarea Acordului de cooperare între CECCAR ºi Camera
Ungarã a Auditorilor.

Totodatã, s-a formulat propunerea ca reprezentanþii profesiunii ungare sã fie invitaþi la Bucureºti,
invitaþie primitã cu viu interes.

Acord de înfrãþire Catania - Braºov

La începutul lunii octombrie 1996 a avut loc la Catania - Italia un eveniment important
pentru activitatea Ordinului Doctorilor Comercialiºti din aceastã provincie ºi a filialei CECCAR
Braºov.

O delegaþie a filialei Braºov a luat parte la ceremonia semnãrii unui "Acord de înfrãþire" cu
filiala italianã a Ordinului Doctorilor Comercialiºti.

Prin acest acord cele douã organizaþii profesionale se angajau sã menþinã la un nivel înalt
standardele privind formarea profesionalã a membrilor lor, principiile tehnice ºi deontologice ºi, în
mod special, pe cele referitoare la independenþa ºi obiectivitatea întregii activitãþi.

Acordul de înfrãþire s-a semnat de cãtre dr. Gaetano Siciliano, preºedintele Ordinului Doctorilor
Comercialiºti din Catania ºi Gheorghe Ialomiþeanu, în numele preºedintelui filialei Braºov a
CECCAR

La ceremonia semnãrii au fost de faþã dr. Giuseppe Giarlatta, delegat pe probleme internaþionale
al organizaþiei naþionale italiene, precum ºi dr. I. Messina, responsabil al sectorului internaþional,
iar din partea României ºeful Departamentului de relaþii internaþionale al CECCAR.

Reprezentanþii celor douã delegaþii ºi-au urat reciproc succese pe linia bunei cooperãri ºi
conlucrãri profesionale.
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O delegaþie românã la Congresul colegilor din Franþa

În zilele de 2-6 octombrie 1996 a avut loc la Lille cel de al 51-lea Congres al Ordinului
Experþilor Contabili Francezi.

La Congres au participat ca delegaþi ºi invitaþi 2.380 de specialiºti.
Tematica acestui Congres a fost: "Sã contribuim la performanþele întreprinderilor - o nouã

viziune asupra serviciilor expertului contabil".
Cuvântul de deschidere prezentat de preºedintele Consiliului Superior al Ordinului Experþilor

Contabili din Franþa, René Ricol, a constituit un salut adresat participanþilor la Congres din þarã ºi
strãinãtate, din partea personalitãþilor regionale ºi naþionale, inclusiv a ministrului finanþelor, Jean
Arthuis. De asemenea, a fost subliniatã noua viziune a serviciilor pe care experþii contabili pot sã le
punã la dispoziþia întreprinderilor în vederea optimizãrii performanþelor acestora.

În continuare, Francis Manescu, raportorul general al Congresului, a înfãþiºat situaþia
economicã, socialã ºi politicã a Franþei în contextul european. Vorbitorul a subliniat rolul pe care
profesia contabilã îl are de îndeplinit în economia ºi finanþele þãrii, în etapa de internaþionalizare ºi
modernizare economicã. Totodatã, a fost evidenþiat rolul operatorilor economici mici ºi mijlocii cu
rol de contrapondere în asigurarea stabilitãþii economice ºi financiare la nivel micro ºi macro-
economic, într-o perioadã în care capacitatea puterii publice de influenþare la nivel macro-economic
se restrânge din zi în zi tot mai mult. Un loc important în raport a fost rezervat relaþiilor dintre
organismele mondiale de conducere ºi normalizare a contabilitãþii (sistemul GAAP ºi sistemul
IASC), evidenþiindu-se progresele realizate ºi tendinþele actuale.

Francis Manescu a semnalat controversele existente în generalizarea sistemului contabil anglo-
saxon în defavoarea celui european. Ca bun francez, raportorul s-a oprit mai îndelung asupra
trãsãturilor pozitive ale sistemului promovat de IASC faþã de cel aplicat de FASB, oportunitãþii
relative a conducerii contabilitãþii ºi întocmirii situaþiilor financiare anuale, în paralel, atât dupã
normele contabile anglo-saxone, cât ºi dupã cele europene.

Pierre Maurois, preºedinte al Consiliului regional Nord-Pas de Calais ºi primar al oraºului
Lille, a rostit o alocuþiune mai puþin legatã de problemele contabilitãþii la nivel global, axatã îndeosebi
pe rezultatele obþinute în crearea de noi locuri de muncã prin diversificarea gamei de servicii contabile,
financiare ºi de management, influenþele favorabile la nivel economic ºi social exercitate de societãþile
civile profesionale în Nord-Pas de Calais ºi, în special, în oraºul Lille sub raport financiar, economic,
fiscal ºi credit-bãnci.

Pierre Maurois a subliniat, de asemenea, rolul jucat de Ordinul Experþilor Contabili ºi
preocuparea acestuia pentru coordonarea, conducerea ºi desfãºurarea în mod unitar a activitãþilor
de expertizã contabilã ºi management de gestiune în societãþile de capital, în cele de credit ºi de
interes public.

Timp de douã zile au avut loc dezbateri în cele 20 ateliere de lucru. Delegaþia CECCAR a fost
prezentã la opt ateliere de lucru, culegând informaþii ºi material documentar în legãturã cu tematicile
ºi discuþiile ce au avut loc.

Trebuie subliniat nivelul extrem de ridicat al referatelor prezentate, ca ºi al intervenþiilor
participanþilor care, de regulã, au fost însoþite de proiecþii monitorizate pe calculator, iar participanþilor
li s-a oferit, la intrarea în salã, de cãtre personal specializat, un bogat material informativ.

Delegaþii CECCAR au participat la dezbaterile din atelierele care au tratat: "Piaþa asociaþiilor",
"Instrumentele de gestiune strategicã ale întreprinderilor mici ºi mijlocii", "Reorganizarea cabinetului",
unde tematicile au atras un numãr mare de participanþi.
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Programul celei de-a treia zi a Congresului a fost deosebit de dens, prezenþa ministrului finanþelor
- Jean Arthuis - solicitând constituirea a douã mese rotunde cu problematica de interes primordial
pentru profesioniºti, ºi anume:

1. actualizarea rolului instituþiilor asociative civile cu caracter profesional, creºterea sprijinului
tehnic acordat cabinetelor de consultanþã-contabilitate, evoluþia regulilor deontologice
îndeosebi în materie de comunicare-informaþie;

2. examinarea problemelor fierbinþi ale actualitãþii profesionale în prezenþa directorului general
al impozitelor, preºedintelui Consiliului Naþional al Contabilitãþii, preºedintelui Comitetului
Operaþiunilor de Bursã etc.

Problemele examinate la cele douã reuniuni au polarizat interesul participanþilor, aceºtia
manifestându-ºi opinii favorabile sau defavorabile faþã de cele oficiale.

În pauzele dintre sesiuni, cât ºi la invitaþiile adresate oaspeþilor strãini, de a se întâlni ºi comunica
reciproc, precum ºi cu unele personalitãþi din conducerea Consiliului Superior al Ordinului Experþilor
Contabili, delegaþia CECCAR a avut întrevederi ºi convorbiri îndelungi cu René Ricol, preºedintele
Consiliului Superior al Ordinului Experþilor Contabili, ºi Gérard Patouillere, director pentru studii
tehnice.

Un loc important în preocupãrile delegaþiei Corpului l-a avut asigurarea de punþi de legãturã,
informare ºi comunicare între consiliile diferitelor federaþii regionale din Franþa, îndeosebi a celei
din regiunea Nord-Pas de Calais, cu filiala judeþului Timiº a CECCAR

Delegaþia CECCAR a subliniat, atât în convorbirile avute cu René Ricol, preºedintele Consiliului
Superior al Ordinului Experþilor Contabili, cât ºi cu unele conduceri ale filialelor, activitatea sa,
pregãtirile privind organizarea ºi desfãºurarea lucrãrilor congresului profesiunii contabile în România
în condiþiile economiei de piaþã.

Prezenþa delegaþiei române la Congresul din Franþa a deschis perspective vizând dezvoltarea ºi
aprofundarea legãturilor dintre cele douã organizaþii profesionale.

Prima participare a CECCAR, ca membru,
la Adunarea generalã a Federaþiei Experþilor Contabili Europeni (FEE)

Cãtre sfârºitul lunii decembrie a avut loc un alt eveniment semnificativ pentru profesiunea
contabilã din România. Cu prilejul desfãºurãrii, la Bruxelles, a Adunãrii generale a Federaþiei
Experþilor Contabili Europeni (FEE), una din organizaþiile specializate ale Uniunii Europene,
Corpul Experþilor Contabili ºi Contabililor Autorizaþi din România a fost primit în "primul val" ca
membru corespondent al acestei federaþii, alãturi de organismele de specialitate din Ungaria, Cehia
ºi Slovacia.

A fost un moment cu conotaþii semnificative care a relevat, cu prisosinþã, încununarea activitãþii
Corpului Experþilor Contabili ºi Contabililor Autorizaþi din România ºi recunoaºterea progreselor
înregistrate de profesioniºtii contabili români în exercitarea liberalã a profesiunii.

La acest eveniment a luat parte o delegaþie a Corpului formatã din domnii Marin Toma,
preºedintele Consiliului Superior ºi ºeful Departamentului de relaþii internaþionale.

Cu acest prilej, preºedintele Corpului Experþilor Contabili ºi Contabililor Autorizaþi din
România, dl. Marin TomaMarin TomaMarin TomaMarin TomaMarin Toma, a prezentat o declaraþie, pe care o redãm mai jos pentru istorie:
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Domnule Preºedinte,
Stimaþi reprezentanþi în Adunarea generalã a FEE,
Doamnelor ºi domnilor,

Vã mulþumesc, domnule Preºedinte, pentru posibilitatea oferitã de a mã adresa Adunãrii
generale în numele CECCAR cu o scurtã declaraþie.

1. Acest moment solemn, al primirii tânãrului institut român al profesiei contabile în familia
experþilor contabili europeni, are pentru noi cel puþin trei semnificaþii:

recunoaºterea consecvenþei ºi progresului înregistrat de CECCAR în introducerea ºi aplicarea
directivelor europene ºi standardelor internaþionale în profesia contabilã româneascã;
revenirea în Europa, dupã o întrerupere de peste 45 de ani de comunism, deoarece, cu cei
peste 12.000 de membri CECCAR era, în anii 1930, unul din cele mai puternice institute
ale profesiei din Europa; sigur, în parametrii corespunzãtori perioadei respective;
acest moment trebuie sã însemne un punct de pornire spre noi performanþe în creºterea
calitãþii CECCAR.

Suntem conºtienþi de responsabilitãþile, decurgând din aceastã calitate, care ne revin în
continuare; de multe ori o calitate se obþine greu, dar se menþine ºi mai greu; suntem însã ºi mai
încrezãtori în forþele noastre având în vedere ºi schimbãrile politice care au avut loc în România,
schimbãri care se vor reflecta în mediul socio-economic românesc.

2. CECCAR este hotãrât:
sã aibã un rol activ în cadrul comitetelor de lucru, sã participe la toate acþiunile ce vor fi
iniþiate de FEE, sã respecte statutul ºi normele FEE;
sã ia mãsuri pentru perfecþionarea activitãþii sale, în concordanþã cu recomandãrile FEE,
cu directivele europene ºi standardele internaþionale.

 În încheiere, vã rog sã-mi permiteþi sã mulþumesc membrilor Grupului Consultativ pentru
þãrile din Europa centralã ºi de est pentru examenul exigent, dar obiectiv, realizat asupra CECCAR,
cu deosebire doamna vicepreºedinte - Gisela Nagy ºi doamna vicepreºedinte - doamna Hélène Bon,
reprezentanþilor profesiilor britanicã ºi italianã pentru monitorizarea competentã ºi independenþa
efectuatã asupra institutului nostru, Consiliului Federaþiei care a adoptat ºi prezentat Adunãrii
generale propunerea de admitere, dumneavoastrã, tuturor care, în unanimitate, astãzi, aþi aprobat
primirea CECCAR ca membru corespondent.

Pe cei care au votat din toatã inima nu-i vom dezamãgi; pe cei care au fãcut-o cu anumite
îndoieli, îi vom ajuta sã ºi le risipeascã.

Nu ascundem cã obiectivul nostru final îl constituie calitatea de membru permanent al acestui
organism al Uniunii Europene.

Vã mulþumesc domnule Preºedinte"
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Pe marginea acestui eveniment este util sã relevãm faptul cã el a avut o semnificaþie majorã
deoarece Corpul Experþilor Contabili ºi Contabililor Autorizaþi din România prin noul sãu statut
de atunci ºi pânã în prezent activitatea de expertizã contabilã ºi audit din România beneficiazã de:

recunoaºtere internaþionalã;
dreptul de a participa la toate reuniunile grupelor tehnice de lucru ale FEE cu lucrãri,
puncte de vedere, dezbateri ºi analize din domeniul auditului, managementului financiar,
eticii profesionale, expertizei contabile º.a. ºi dreptul de a participa la Adunãrile generale
ale FEE - o datã la fiecare doi ani;
accesul la normele ºi standardele europene în domeniu, prin primirea gratuitã a materialelor
elaborate de organizaþiile europene.

Încã un lucru care se cere reþinut este faptul cã prin aderarea Corpului Experþilor Contabili ºi
Contabililor Autorizaþi din România la FEE numãrul organizaþiilor de specialitate membre ale
acesteia se ridicã la 38, provenind din 26 de þãri (între ele, toate cele 15 þãri ale Uniunii Europene)
ce grupeazã peste 375.000 de membri.

Prin acest eveniment, profesiunea contabilã românã, cãpãtând o recunoaºtere europeanã de
nivel, se pune definitiv în slujba agenþilor economici, a economiei naþionale, constituind un factor
important de încurajare pentru atragerea de investiþii strãine.

Aºadar, anul 1996 se încheie cu un nou punct câºtigat în afirmarea consecventã ºi totalã a
profesiunii contabile în România, ceea ce a constituit un imbold pentru fiecare membru al Corpului
Experþilor Contabili ºi Contabililor Autorizaþi din România pe linia exercitãrii libere ºi independente
a calitãþii dobândite de contabil autorizat sau de expert contabil. Admiterea Corpului Experþilor
Contabili ºi Contabililor Autorizaþi din România în FEE înseamnã accederea sa la norme, reguli
practice în Comunitatea Europeanã, standarde, metodologii elaborate care, analizate, studiate sub
aspectul concordanþei cu legislaþia ºi cu interesele interne sã fie aplicate ºi profesiei contabile din
România.

Congresul al XI-lea al profesiunii contabile

Un eveniment important al anului 1996 este Congresul al XI-lea al profesiunii contabileCongresul al XI-lea al profesiunii contabileCongresul al XI-lea al profesiunii contabileCongresul al XI-lea al profesiunii contabileCongresul al XI-lea al profesiunii contabile din
þara noastrã, organizat de Corpul Experþilor Contabili ºi Contabililor Autorizaþi din România.
Manifestarea a avut loc la Sibiu, în zilele de 23 ºi 24 octombrie 1996.

În paginile urmãtoare prezentãm spicuiri din articolele apãrute în presã care relateazã
evenimentul.
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