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Activitatea
Corpului Experþilor Contabili ºi Contabililor
Autorizaþi din România desfãºuratã în anul 1997

Speranþa în mai bine ne insuflã permanent tãria de caracter menitã sã situeze
activitatea ºi rezultatele muncii noastre la nivelul cerinþelor integrãrii României în
structurile democratice ale Europei.

Acþiunile ºi mãsurile întreprinse în anul 1997 s-au axat temeinic pe continuarea realizãrii
reformei profesiei contabile în cadrul mecanismului de implementare a economiei libere. Prin
activitatea nemijlocitã de exercitare a profesiei libere, experþii contabili ºi contabilii autorizaþi au
contribuit într-o mãsurã importantã la apãrarea ordinii de drept, de respectare a legilor þãrii, a
actului de justiþie alãturi de celelalte instituþii ale statului ºi structuri ale societãþii civile româneºti.

CECCAR, prin acþiunile ºi mãsurile aplicate, înregistra de la o perioadã la alta rezultate pozitive
în creºterea pregãtirii profesionale, calitãþii ºi responsabilitãþii în executarea lucrãrilor de cãtre membrii
sãi.

Anul 1997 a fost plin de realizãri ºi de iniþiative noi ale CECCAR, printre care le punctãm pe
cele mai semnificative:

- creºterea capacitãþii organizatorice ºi de decizie în înfãptuirea reformei în domeniul profesiei
contabile;

- extinderea deprinderii profesionistului contabil cu noul sãu rol catalizator între stat ºi
întreprindere;

- mãsuri care au fost luate, în temeiul legii de organizare ºi funcþionare a Corpului, prin care
acesta s-a impus în ordonarea, pe baza legilor þãrii, a relaþiilor stat-cetãþean;

- crearea bazelor pentru ca, începând din anul 1998, în întreaga sa activitate Corpul sã
treacã de la cantitate la calitate în gestionarea profesiei contabile din România, conform
directivelor europene ºi standardelor internaþionale în materie;

- s-au desfãºurat lunar, prin intermediul filialelor Corpului, forme de pregãtire continuã de
tip seminarii de specialitate sau ºedinþe de lucru, cu teme din domeniul contabilitãþii ºi
fiscalitãþii, cu precãdere prelucrarea normelor metodologice privind amortizarea capitalului
imobilizat, norme de închidere a exerciþiului financiar, modificãri în legislaþia TVA,
contabilitatea provizioanelor, deductibilitatea fiscalã, Legea bugetului pe 1997, la care au
participat cca 60% din membrii Corpului.
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În anul 1997, datoritã necesitãþilor dictate de mutaþiile ce intervin în viaþa unor societãþi
comerciale (vânzare-cumpãrare, privatizare, fuzionare, lichidare) au fost numeroase solicitãri pentru
instruire în domeniul evaluãrii economice ºi financiare a întreprinderii.
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Astfel, s-au organizat cursuri în 23 de filiale, la care au participat cca 3.000 de persoane. În
cadrul cursurilor sau al unor întruniri special organizate în filiale au fost studiate "Recomandarea
CECCAR - EV 100 privind metodologia standard de evaluare economicã ºi financiarã a
întreprinderii" ºi "Recomandarea CECCAR - EV 101 privind structura standard a raportului de
evaluare economicã ºi financiarã a întreprinderii" elaborate în cadrul CECCAR.

Pe linia pregãtirii continue a membrilor Corpului s-au organizat în filiale întâlniri în vederea
însuºirii prevederilor Regulamentului de Ordine ºi Funcþionare a Corpului, precum ºi a Codului de
conduitã.

A continuat pregãtirea în domeniul auditului financiar, prin cazuri iniþiate de Camera
Auditorilor, care au o problematicã cuprinzãtoare ºi se desfãºoarã pe parcursul a trei ani.

În vederea înscrierii în Lista Naþionalã a Auditorilor au fost organizate cursuri intensive în
domeniul auditului financiar pentru practicanþii existenþi deja pe piaþã; un rol important în aceastã
formã de pregãtire l-a avut "Big 6", din care s-au detaºat firmele "Coopers & Lybrand" ºi
"PriceWatherhouse", precum ºi experþii Know How Fund.
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Comisia de formare profesionalã din CECCAR a elaborat norme de aplicare a
Programului naþional de formare profesionalã, conform cãrora fiecare filialã va organiza lunar 1-2
acþiuni în care vor fi atraºi toþi membrii CECCAR, astfel încât pe durata a trei ani sã fie parcurse
toate disciplinele ºi formele de pregãtire. Pentru a duce la îndeplinire Programul naþional de formare
profesionalã a fost constituit un fond de lectori la nivel naþional, specialiºti în disciplinele cuprinse
în program, care au colaborat la toate acþiunile organizate la nivel central sau local.

În acest fel, prin elaborarea unor tematici unitare pentru fiecare disciplinã, s-a urmãrit pregãtirea
continuã ºi corespunzãtoare a membrilor Corpului. Un început, în acest sens, s-a fãcut prin elaborarea
tematicii pentru cursurile de lichidare, fuzionare sau dizolvare a întreprinderii, organizate în colaborare
cu Camera de Comerþ ºi Industrie a României. De asemenea, au fost elaborate tematici unitare ºi
pentru disciplinele din Normele de pregãtire cuprinse în Programul naþional de formare profesionalã.

Repartiþia pe domenii de instruire a membrilor înscriºi în Tabloul Corpului
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S-a organizat o Consfãtuire de lucru la Bucureºti cu preºedinþii filialelor Corpului, în zilele de
7-8 septembrie 1997, unde s-a pus accentul pe dezbaterea la obiect a problemelor privind
îmbunãtãþirea activitãþii, pe stabilirea soluþiilor ºi mãsurilor cele mai adecvate creºterii prestigiului
CECCAR, a perfecþionãrii relaþiilor cu instituþiile statului ºi, în primul rând, cu Ministerul Finanþelor,
ºi, de asemenea, pe asigurarea unui schimb de experienþã cât mai util între reprezentanþii Corpului
din filialele judeþene.

De asemenea, s-au transmis filialelor o serie de recomandãri ºi sarcini prin care li s-a indicat sã
acþioneze mai energic pentru organizarea de consfãtuiri de lucru pe probleme profesionale, de consultanþã,
instruire ºi formare în profesie, ºi s-a evidenþiat necesitatea intensificãrii acþiunilor de mediatizare -
prin mijloacele mass-media - a activitãþii Corpului, organizarea de conferinþe de presã ºi altele.

În perioada 15-18 septembrie 1997 CECCAR a organizat la Bucureºti un seminar de
pregãtire profesionalã cu tema "Tehnici de organizare ºi gestiune a cabinetelor de expertizã contabilã
ºi de audit", acþiune prevãzutã în cadrul acordului de colaborare pe anul 1997 pe care CECCAR
l-a încheiat cu reprezentanþii profesiunii franceze. Lectorii seminarului au fost domnii Alain Moussard
din partea Companiei Naþionale a Comisarilor de Conturi din Franþa (CNCC) ºi Marc Boussiere
din partea Ordinului Experþilor Contabili din Franþa (OEC).

La seminar au participat 47 de specialiºti contabili reprezentând 35 de cabinete de expertizã
contabilã din Bucureºti ºi din þarã ºi cadre didactice din ASE.
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CECCAR a organizat în zilele de 14-17 iulie 1997, în staþiunea Neptun, un seminar
internaþional de contabilitate, cu participarea lectorilor italieni Giambattista Negretti ºi Antonio de
Troia. Tematica seminarului a fost urmãtoarea:

- Lectura ºi interpretarea bilanþurilor europene;
- Reclasificarea bilanþului în cadrul metodei reconsolidãrii, la sfârºitul analizei;
- Contabilitatea analiticã ºi controlul bugetar.
Seminarul cu lectorii italieni se înscrie în seria celor începute în decembrie 1996, la Braºov, ºi

continuate în aprilie 1997, la Sibiu.

În zilele de 14-15 noiembrie 1997 a avut loc la Bucureºti, organizatã de secþiunea de
specialitate a Corpului Experþilor Contabili ºi Contabililor Autorizaþi din România, o consfãtuire
de lucru cu societãþile comerciale de expertizã contabilã.

La consfãtuire au participat reprezentanþi de la 154 de societãþi de expertizã contabilã din
toatã þara. Materialele prezentate ºi dezbaterile care au avut loc în cele douã zile s-au referit la
probleme de actualitate privind organizarea ºi desfãºurarea activitãþii societãþilor de expertizã contabilã.

Pentru auditorii statutari (cenzorii) din economie au fost elaborate norme privind evidenþa,
instruirea ºi perfecþionarea profesionalã a acestora. S-a stabilit ca întreaga activitate privind instruirea,
perfecþionarea ºi reciclarea cenzorilor sã se realizeze numai sub controlul ºi coordonarea Consiliului
Superior al Corpului.

De asemenea, a fost elaborat ºi mediatizat Regulamentul de organizare a licitaþiilor pentru
contractarea lucrãrilor de audit financiar.

În legãturã cu profesia de contabil autorizat, este de menþionat rolul important pe care l-a
avut Biroul Permanent al Consiliului Superior al Corpului, sub a cãrui îndrumare s-au emis precizãri
privind atât modul de organizare ºi de desfãºurare a examenelor pentru dobândirea calitãþii de
contabil autorizat, cât ºi elaborarea certificatelor atribuite pentru atestarea acestui drept.

* * *

Extinderea exercitãrii profesiei contabile în anul 1997 a fost stingheritã de unele norme
emise de administraþie cu privire la activitatea de audit financiar, prin fixarea unui prag ridicat al
cifrei de afaceri, în virtutea cãruia majoritatea operatorilor economici scãpau acestui control
independent. Cu alte cuvinte, s-a dat o acoperire legalã situaþiilor în care contabilitatea firmelor era
condusã de persoane a cãror pregãtire era îndoielnicã, iar activitatea acestora era astfel necontrolabilã.
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Din Raportul anual al CECCAR
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Din Raportul anual al CECCAR
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S-a urmãrit în permanenþã dezvoltarea relaþiilor CECCAR cu cele douã organizaþii profesionale
pe plan mondial, respectiv Federaþia Internaþionalã a Contabililor (IFAC) ºi Comitetul pentru Standarde
Internaþionale de Contabilitate (IASC), aducerea la cunoºtinþa membrilor Corpului a activitãþilor
organizaþiilor internaþionale, respectiv a Codului de Eticã al IFAC, a Standardelor Internaþionale de
Audit sau de Contabilitate, a propunerilor de modificare a acestora, a mesajelor adresate de preºedinþii
organizaþiilor respective sau a materialelor din publicaþiile de specialitate primite de la acestea.

S-a participat la reuniunea comunã a Consiliului IFAC/IASC.
La lucrãrile Congresului Mondial a participat, sub egida CECCAR, o delegaþie compusã

din 22 de membri.
Materialele primite de la IFAC ºi IASC - Codul de Eticã al IFAC, Standardele Internaþionale

de Audit ºi Contabilitate, propunerile de modificare a acestora, articole din publicaþiile organizaþiilor
- au fost folosite în vederea elaborãrii de comentarii ºi transmiterii acestora cãtre Comitetele care le-au
solicitat, sau pentru a fi publicate în paginile revistei de "Contabilitate ºi expertizã" a CECCAR.

Ca urmare a activitãþii intense desfãºurate în planul relaþiilor internaþionale, CECCAR a
fost propus - de Joint International Committee al profesiunilor italiene, OEC ºi CNCC din Franþa
- ca membru fondator al Federaþiei Contabililor Mediteraneeni (FCM).

Statutul acestei Federaþii a fost pus la dispoziþia conducerii Corpului pentru analizã ºi aprobare,
actul de constituire a FCM, care ulterior a fost semnat de cãtre preºedintele CECCAR, alãturi de
preºedinþii celorlalte organizaþii fondatoare.

În domeniul relaþiilor cu institutele din þãrile cu care CECCAR a încheiat acorduri de
cooperare sunt demne de reþinut:

În baza acordului-cadru încheiat cu profesiunea francezã a fost negociat, semnat ºi pus în
practicã Acordul de cooperare bilateralã pentru anul 1997, prin:

- organizarea ºi prezenþa în Franþa a douã delegaþii de specialiºti români, cu scopul de a
analiza modul de structurare ºi funcþionare a celor douã institute de profil din aceastã þarã,
în vederea elaborãrii unei noi formule de organizare ºi funcþionare a CECCAR, precum ºi
pentru a studia cadrul normativ francez pentru desfãºurarea activitãþii experþilor contabili,
în perspectiva elaborãrii unui "Manual de referinþã al expertului contabil";

- organizarea ºi desfãºurarea, la Bucureºti, a trei seminarii internaþionale, cu participarea unor
profesioniºti francezi, pe temele: tehnicile de organizare ºi gestiune a cabinetelor de expertizã
contabilã ºi audit, auditul în mediul informatizat ºi controlul calitãþii în activitatea de audit;

- analiza, cu specialiºtii francezi, a normelor de audit elaborate de specialiºtii români în anul 1997;
- s-a acþionat pentru îmbunãtãþirea structurii ºi punerea în aplicare a programului de pregãtire

a membrilor Corpului, semnat cu institutul NOvAA, din Olanda.
CECCAR a organizat ºi desfãºurat cu bune rezultate douã seminarii, în colaborare cu

reprezentanþi ai profesiunii italiene (Sibiu, aprilie 1997, ºi Neptun, iulie 1997).
Prin intermediul Know How Fund, Institutul Contabililor Autorizaþi din Scoþia, care este

parte semnatarã a Acordului de cooperare cu CECCAR, a participat, pe durata a mai mult de opt
luni, la întocmirea stadiului-diagnostic privind sistemul contabil din România ºi posibilitãþile de
armonizare a sa cu legislaþia europeanã ºi încadrarea cât mai exact în standardele internaþionale.

În tot cursul anului 1997 au fost continuate contractele cu profesiunile din alte þãri, în
vederea negocierii ºi încheierii de noi acorduri bilaterale, cu ocazia participãrii delegaþiilor Corpului
la congresele profesiunilor respective (Republica Moldova, Cehia, Polonia, Turcia etc.).

În contextul colaborãrii cu profesiunile din Iugoslavia ºi Republica Moldova, CECCAR a
sprijinit readmiterea sau admiterea acestora în IFAC ºi IASC, Asociaþia Contabililor ºi Auditorilor
din Iugoslavia fiind deja admisã ca membru al organizaþiilor mondiale.
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Publicaþia Adevãrul economic publicã în paginile sale
un interviu cu dl. Preºedinte al CECCAR, Toma Marin
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