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Activitatea
Corpului Experþilor Contabili ºi a Contabililor
Autorizaþi din România desfãºuratã în anul 1998

Integritate, Obiectivitate, Independenþã
Dacã se poate vorbi de o trãsãturã definitorie, atunci anul 1998anul 1998anul 1998anul 1998anul 1998 a marcat în viaþa
CECCAR trecerea de la elementele cantitative la cele ce caracterizeazã calitatea în
gestionarea profesiei contabile din România.

Anul 1998 - an de trecere de la cantitate la calitate
în gestiunea profesiei contabile din România

Se poate afirma cu siguranþã faptul cã întreaga activitate desfãºuratã în anul 1998 de Corpul
Experþilor Contabili ºi Contabililor Autorizaþi din România a fost dominatã de urmãtoarele trãsãturi
caracteristice:

a) a fost primul an din viaþa Corpului în care s-au întreprins acþiuni care sã îi permitã acestuia
sã treacã de la cantitate la calitate în gestionarea profesiei contabile din România;

b) a crescut capacitatea organizatoricã ºi de decizie a Corpului în înfãptuirea reformei din
domeniul profesiei contabile, a crescut rolul Corpului în ansamblul preocupãrilor pe care
puterea publicã, societatea civilã româneascã le au în aceastã etapã de tranziþie;

c) prin mãsurile luate în temeiul legii sale de organizare ºi funcþionare, Corpul, ca organism
de autoreglementare în domeniul profesiei contabile, a reuºit, cu toate greutãþile întâmpinate,
sã facã paºi importanþi în deprinderea profesionistului contabil cu noul sãu rol de catalizator
între stat ºi întreprindere, între stat ºi cetãþean;

d) s-au fãcut paºi importanþi în cunoaºterea ºi/sau recunoaºterea locului ºi rolului Corpului
în economie, în societatea româneascã, în calitatea sa de organism autonom de interes
public;

e) ca membru cu drepturi depline al IFAC (Federaþia Internaþionalã a Contabililor) ºi al
IASC (Comitetul pentru Standarde Internaþionale de Contabilitate), Corpul Experþilor
Contabili ºi Contabililor Autorizaþi din România a avut în anul 1998 o prezenþã modestã,
nefiind încã gãsite mijloacele pentru a atrage specialiºtii la realizarea obiectivelor acestor
organisme;
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f) ca membru al FEE - organismul de specialitate al Uniunii Europene, alãturi de institutele
similare din Ungaria, Cehia ºi Slovenia, Corpul a cãutat sã aibã o prezenþã activã în acest
organism, contribuind astfel la efortul general al þãrii de integrare europeanã ºi euroatlanticã,
Corpul fiind printre primele, dacã nu chiar primul organism român introdus în structurile
profesionale europene;

g) a continuat sã creascã rolul Corpului în cadrul organismelor profesiei contabile din þãrile
europene ºi recunoaºterea acestuia ca unul din cele mai active ºi mai puternice din zonã;
mãrturie stã organizarea la Sibiu în luna septembrie 1998 a primei Conferinþe regionale a
profesiei contabile din þãrile balcanice riverane Mãrii Negre;

h) în sfârºit, dar nu în ultimul rând, anul 1998 a fost marcat de organizarea celui de-al XII-lea
Congres al profesiei contabile, eveniment de mare însemnãtate în viaþa Corpului la care au
participat sau au fost reprezentate organisme ale profesiei contabile din peste 38 de þãri de
pe toate continentele.

Problemele cu care se confrunta Corpul în anul 1998 au fost în continuare problemele economiei
ºi societãþii româneºti, probleme legate de culturi ºi mentalitãþi formate timp de zeci de ani.

În primul rândÎn primul rândÎn primul rândÎn primul rândÎn primul rând, reformele în domeniul profesiei contabile nu puteau sã nu fie influenþate de
ritmul extrem de lent al reformelor din economie, din sistemul instituþional al societãþii româneºti.

Numai aºa se explicã faptul cã renãscut dupã 50 de ani, pe un teren sterp ºi într-un mediu
economic, social ºi politic ostil, Corpul se confrunta în continuare cu o ostilitate parcã ºi mai
puternicã, manifestatã sub diferite forme.

Astfel, anumite succese obþinute de profesia contabilã ºi firmele de contabilitate pe piaþã
creeazã, ici-colo în lume, resentimente din partea anumitor competitori, cum ar fi, de exemplu,
profesia juridicã sau tehnicã. Ca o curiozitate însã, la noi, faþã de anumite succese ale Corpului
atât pe plan intern, cât ºi extern, resentimentele erau manifestate chiar din partea unor instituþii
care ar fi trebuit sã fie beneficiare ale produselor ºi serviciilor oferite de profesia contabilã. Exemple
sunt  oferite de "chinuita" Ordonanþã Guvernamentalã nr. 89/1998, prin care s-a încercat revenirea
la un control al statului asupra acestui organism autonom fie prin imixtiuni directe, fie prin
preluarea sub diferite forme (înfiinþarea altor instituþii) a obiectului de activitate al acestuia, sau
proiectul de lege prin care se preconizeazã reintroducerea în cadrul Administraþiei a expertizei
contabile judiciare.

Tot astfel poate fi interpretatã ºi încercarea Administraþiei de a emite acte normative pentru
aspecte deja reglementate în domeniul profesiei contabile, fãrã nicio consultare cu organismele care
funcþioneazã deja în domeniu - aºa cum prevãd reglementãrile în vigoare -, sau aspectele pentru
care, potrivit directivelor europene, sunt abilitate organismele profesionale sã emitã norme.

În acest domeniu s-a mers pânã acolo încât - prin intermediul unor experþi scoþieni care au
îndeplinit o misiune de asistenþã la Ministerul Finanþelor - s-a pus pe masa Secretariatului FEE un
proiect de lege a auditului, strãin de situaþia existentã în România, ºi chiar de interesele naþionale,
dacã se are în vedere art. 45 din acest proiect potrivit cãruia în România, în urmãtorii câþiva ani,
audit financiar nu pot efectua decât firmele internaþionale; ºi acestea, fãrã o consultare a Corpului
- organism profesional în domeniu.

O situaþie deloc favorabilã pentru România a fost prevenitã prezentând situaþia exactã existentã
în România în domeniul auditului financiar; credem cã, dacã organismul european al profesiei a
înþeles, Ministerul Finanþelor nu a vrut sã înþeleagã, încurcând ºi mai mult drumurile reformei. De
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menþionat cã un astfel de proiect de lege a figurat pe ordinea de zi a Consiliului Superior încã din
august 1997, la Sibiu, când reprezentantul Ministerului Finanþelor a considerat cã nu este cazul.

Tot astfel se explicã ºi întârzierea în aprobarea regulamentului pentru accesul la profesie, care
potrivit Ordonanþei Guvernului nr. 89/25 august 1998 trebuia datã prin hotãrâre de guvern în
termen de ºase luni; legea fiind clarã în sensul cã organizarea ºi desfãºurarea examenelor constituie
un atribut al Corpului, s-a þinut morþiº ca prin acest regulament sã se prevadã atribuþii sporite ale
ministerului în aceastã activitate; problema nu pare a fi nouã, fiind tot mai frecvente cazurile când
legea spune una, iar prin regulamente, instrucþiuni, norme de aplicare se spune altfel.

În al doilea rândÎn al doilea rândÎn al doilea rândÎn al doilea rândÎn al doilea rând, starea generalã de moralitate din mediul economic românesc, conflictele de
interese, incompatibilitãþile au fost atât de generalizate încât acestea apãreau ca ceva normal, fiind
chiar reglementate; se pot da ca exemple Legea societãþilor comerciale, potrivit cãreia acþionarul
unei companii poate fi ºi auditor statutar (cenzor), având sarcina de control legal al conturilor, sau
prevederea din aceeaºi lege potrivit cãreia unul din auditorii statutari (cenzori) trebuia sã fie
reprezentant al Ministerului Finanþelor; tot astfel, înfiinþarea prin diferite reglementãri, în cadrul
structurilor unor ministere, a unor compartimente de consultanþã; acordarea de cãtre bãnci a creditelor
pe baza unor situaþii financiare auditate de personalul propriu ºi pe baza verificãrii ºi evaluãrii
garanþiilor de cãtre personalul propriu; ºi astfel de exemple pot continua.

În al treilea rândÎn al treilea rândÎn al treilea rândÎn al treilea rândÎn al treilea rând, piaþa produselor ºi serviciilor contabile continua sã se menþinã în limite
necontrolabile ºi aceasta cu concursul unor acte ale Administraþiei, care au permis ca þinerea
contabilitãþii ºi elaborarea conturilor anuale sã se facã de persoane care nu au nici calitatea de
angajat cu carnet de muncã, ºi nici pe aceea de membru al Corpului. Aºa a fost cazul prevederilor
Ordinului ministrului finanþelor nr. 40/1996, a cãrui valabilitate a fost reportatã anual deºi se
referea la exerciþiul financiar al anului 1996.

În al patrulea rândÎn al patrulea rândÎn al patrulea rândÎn al patrulea rândÎn al patrulea rând, operatorii economici nu au atins încã nivelul de culturã necesar, iar în
unele cazuri, poate, nu au interes, pentru a recurge la servicii independente de consultanþã în
domeniul financiar, contabil ºi fiscal; de regulã, ei apeleazã la locuri aparent "mai sigure" pentru
protecþia fiscalã. Aºa se explicã faptul cã tendinþele, pânã la un moment dat fireºti, de apãrare în
faþa unei presiuni fiscale deloc neglijabile au condus deseori la evaziune ºi chiar la fraude fiscale din
partea acestora. Pe de altã parte, calitatea deloc corespunzãtoare a unor reglementãri financiar-
contabile ºi fiscale, exprimatã prin lipsa de claritate, ceea ce fãcea necesarã emiterea de instrucþiuni,
precizãri ºi precizãri la precizãri, a condus deseori la interpretãri discreþionare ºi abuz de control,
factori de risc esenþiali în faþa iniþiativei, a investitorilor, ºi, de o manierã generalã, o cale de blocare
a reformelor.

Pe de altã parte operatorii economici nu fãceau nicio distincþie între protecþia fiscalã, pe de o
parte, ºi protecþia afacerii, gestionarea ºi managementul întreprinderii, pe de altã parte. Aºa se
explicã lipsa generalã de interes a acestora pentru contabilitate, ca instrument de reflectare, în
primul rând, a modului de utilizare a resurselor ºi a rezultatelor obþinute ºi, ca o consecinþã, instrument
de reflectare a obligaþiunilor fiscale; preocuparea exclusivã pentru protecþia fiscalã duce, indubitabil,
la judecãþi ce pot sã se exprime prin tentaþii.

În al cincilea rândÎn al cincilea rândÎn al cincilea rândÎn al cincilea rândÎn al cincilea rând, cadrul legal al profesiei care, pe lângã faptul cã era insuficient, pe fondul
unei legislaþii economice destul de ambigue, nu încuraja activitãþile de consultanþã independentã,
ci, dimpotrivã, erau douã aspecte luate în calcul:



290

forma juridicã, tratarea societãþilor de consultanþã ca orice societate comercialã; orice
intervenþie pentru schimbarea regimului juridic al profesioniºtilor - persoane juridice a
rãmas fãrã rezultat, toate profesiile reuºind (medici, notari, avocaþi), profesia contabilã,
nu;
fiscalizarea durã ºi discriminatorie a activitãþilor desfãºurate de profesia contabilã: taxe ºi
impozite incomparabil mai dure pentru forma superioarã de exercitare a profesiei - societatea
de expertizã contabilã, faþã de fiscalizarea aceloraºi activitãþi, desfãºurate însã individual.

În al ºaselea rândÎn al ºaselea rândÎn al ºaselea rândÎn al ºaselea rândÎn al ºaselea rând, s-au menþinut serioase imperfecþiuni în activitãþile interne ale Corpului,
care au influenþat de asemenea calitatea serviciilor furnizate în interes public; se pot aminti aici:

- Competenþa profesionalã îndoielnicã a membrilor Corpului; legislaþia a fost pânã în 1998
permisivã, nealiniatã la normele europene în ceea ce priveºte exigenþele "la intrare"; odatã
obþinutã calitatea, era îngrijorãtoare lipsa de interes a unor membri pentru instruire, pentru
perfecþionare, pentru actualizarea nivelului lor de pregãtire, pentru menþinerea în piaþã.

- Nerespectarea de cãtre unii membri a normelor de lucru, normelor de raportare ºi normelor
de comportament stabilite de Corp a condus la realizarea de lucrãri de calitate redusã. S-a
neglijat faptul cã diferitele instrumente utilizate pentru comunicarea opiniei (raportul de
audit - forma lungã ºi forma scurtã, scrisoarea cãtre managementul întreprinderii auditate,
raportul predat autoritãþilor judiciare etc.) au constituit tot atâtea cãi pentru asigurarea
egalitãþii între utilizatorii conturilor ºi deci tot atâtea cãi pentru asigurarea cã interesul
public este servit în cele mai bune condiþii.

- Nerespectarea normelor cu privire la asigurarea riscului profesional, ceea ce a pus la îndoialã
credibilitatea ºi capabilitatea profesionistului contabil, întrucât neasigurarea denotã nu
numai insuficientã grijã pentru interesele proprii ale profesionistului, dar mai ales dispreþ
faþã de clienþi, faþã de întreprinderile auditate.

- Lipsa de preocupare din partea structurilor alese ºi funcþionale ale Corpului pentru respectarea
legii noastre de organizare ºi funcþionare, a ROF ºi a Codului etic. Semnificativ în acest
sens este cã numai în ultima parte a anului s-a luat atitudine ici-colo prin mass-media în
legãturã cu abuzurile, incompatibilitãþile ºi activitãþile subterane din profesie; ºi mai
semnificativ este faptul cã nu exista niciun caz de atragere în rãspundere potrivit art. 208
C.p. pentru exercitarea profesiei fãrã autorizare din partea Corpului.
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În legãturã cu organizarea ºi desfãºurarea examenelor pentru accesul la profesie în anul 1998,
pornind de la numãrul destul de mare al membrilor Corpului - aproape 30.000, depãºind þãri cu
tradiþie în domeniu -, Consiliul Superior a acordat prioritate calitãþii membrilor Corpului, astfel cã
nu a fost organizat niciun examen în anul 1998 în baza vechilor reglementãri; s-a insistat însã
pentru modificarea reglementãrilor vizând creºterea exigenþei la intrare ºi aºezarea accesului la
profesie pe normele europene în materie. Acest lucru s-a obþinut prin Ordonanþa Guvernului nr.
89/25 august 1998.

În baza acestei noi reglementãri Corpul a iniþiat Regulamentul privind accesul la profesie.
În urma analizei dosarelor depuse de 18 specialiºti doctori în economie ºi aprobãrii Biroului

permanent s-au întocmit documentele pentru acordarea acestora a calitãþii de expert contabil.
Pentru un numãr de 11 persoane fizice strãine, care au prezentat documente precum cã în

þara de origine au calitatea de expert contabil, s-a organizat examinarea acestora în conformitate cu
prevederile legale ºi normele CECCAR ºi li s-a acordat dreptul de exercitare a profesiei contabile în
România.

În aducerea la îndeplinire a mãsurii stabilite de Consiliul Superior prin Hotãrârea nr. 98/22/
15.07.1998, s-a întocmit documentaþia privind organizarea sesiunii de examen pentru contabilii
autorizaþi cu studii superioare, membri ai Corpului, în vederea obþinerii calitãþii de expert contabil.
În acest sens s-au transmis la toate filialele listele nominale extrase din Tablou, precum ºi precizãri
privind þinerea ºi desfãºurarea examenului.

Organizarea evidenþei membrilor prin înscrierea acestora în Tabloul Corpului a fost una din
atribuþiile prioritare ale Corpului, prevãzutã de legea sa de organizare ºi funcþionare.

A fost actualizat Tabloul Corpului, cuprinzând modificãrile în structura acestuia, ºi publicat
în Monitorul Oficial nr. 212/09.06.1998.

Numãrul membrilor Corpului a evoluat de la 29.545, din care 530 de societãþi de expertizã la
31 decembrie 1997, la 28.428 la 31 decembrie 1998, din care 27.867 persoane fizice ºi 561 persoane
juridice, din care 2.067 membri se aflau în Pãrþile a XII-a ºi a XIII-a, respectiv radiaþi sau suspendaþi.

În cursul anului 1998 au fost înregistrate ºi înscrise în Tabloul Corpului un numãr de 97 noi
societãþi de expertizã contabilã.

Ponderea societãþilor de expertizã contabilã era foarte micã la unele judeþe ca: Botoºani, Caraº-
Severin, Hunedoara, Olt, Sãlaj, Teleorman º.a.

Pentru evidenþa ºi analiza activitãþii membrilor, pe baza fiºelor individuale depuse cu ocazia
acordãrii licenþei de exercitare a profesiei, au fost elaborate norme. Sistemul informatic de evidenþã
s-a transmis filialelor dotate cu calculatoare, iar pentru celelalte filiale încãrcarea datelor s-a fãcut de
Comisia pentru Informaticã ºi Tablou a Corpului.

Pe parcursul anului 1998 a fost îmbunãtãþit sistemul informatic, fiind în curs centralizarea
datelor din fiºele individuale ale membrilor.

S-a publicat la Monitorul Oficial Tabloul Corpului actualizat din care rezulta un numãr total de 25.675
membri persoane fizice ºi 576 societãþi de expertizã; conform Tabloului existau: 10.169 experþi contabili
(39,6%) ºi 15.506 (60,4%) contabili autorizaþi; din aceºtia, 8.606 de membri erau în Partea a XII-a ºi a XII-
a a Tabloului, respectiv radiaþi sau suspendaþi pentru anul 1999, din care:

3.896 experþi contabili;
4.685 contabili autorizaþi;
25 societãþi de expertizã contabilã.

S-a tipãrit de asemenea la Monitorul Oficial Lista Naþionalã a Auditorilor, din care fãceau
parte:
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659 auditori persoane fizice;
64 auditori persoane juridice.

Acest lucru a condus la definitivarea sistemului de evidenþã a cenzorilor (auditorilor statutari)
ºi a evaluatorilor care s-au format prin formele de instruire organizate de Corp.

Asigurarea bunei desfãºurãri a profesiei contabile a fost, se poate spune, cea mai importantã
atribuþie a Corpului Experþilor Contabili ºi Contabililor Autorizaþi, prevãzutã la art. 19 lit. c) din
lege.

Ca organism cu atribuþii în domeniul controlului independent al contabilitãþii, Corpul a iniþiat,
cu multã întârziere, câteva acþiuni ale cãror efecte benefice puteau fi înregistrate în anii urmãtori.

Astfel, în ceea ce priveºte activitatea cenzorilor (auditorilor statutari) din economie, deºi încã
de la Conferinþa Naþionalã din martie 1997 se stabilise sarcina emiterii ºi punerii în aplicare a unor
norme precise, activitatea a trenat foarte mult, deºi Consiliul Superior a aprobat Normele privind
evidenþa, instruirea ºi perfecþionarea profesionalã a cenzorilor (auditorilor statutari) din economie,
care au fost publicate în Monitorul Oficial al României. În aplicarea acestora s-au menþinut multe
imperfecþiuni, situaþie datoratã în bunã parte imobilismului care exista în cadrul aparatului executiv
de la nivel central ºi teritorial.

De asemenea, au fost elaborate ºi mediatizate Regulamentul de organizare a licitaþiilor pentru
contractarea lucrãrilor de audit financiar ºi Normele privind organizarea ºi gestiunea activitãþii de
audit financiar, dar ºi aceste acþiuni s-au realizat cu destulã întârziere, iar urmãrirea modului de
aplicare a acestora încã lasã de dorit.

În ceea ce priveºte expertiza judiciarã, nu s-a fãcut aproape nimic în anul 1998. Din cauza
refuzului din partea direcþiei de specialitate din cadrul Ministerului Justiþiei nu s-a finalizat convenþia
de lucru cu Ministerul Justiþiei pentru efectuarea expertizelor judiciare. Sperãm ca prin amendamentul
propus de Corp la O.G. nr. 89/1998 ºi acceptat de Comisia de specialitate a Camerei Deputaþilor
sã se creeze condiþii pentru introducerea ordinii în aceastã activitate.

Corpul nu a luat mãsuri pentru dezvoltarea pe baze sãnãtoase a pieþei produselor ºi serviciilor
contabile.

Oferta pe aceastã piaþã - în parte de calitate îndoielnicã - s-a menþinut în limite necontrolabile,
din cauza incompatibilitãþilor, încã permise de lege. Pe de altã parte, aceastã piaþã a fost influenþatã
ca urmare a unor norme legale emise de administraþie (Hotãrârea Guvernului nr. 483/1996; O.M.F.
nr. 40/1996); se poate menþiona, de exemplu, cã activitatea de audit financiar a fost practic desfiinþatã;
pragul foarte ridicat al cifrei de afaceri (10 miliarde lei) prevãzut prin Hotãrârea Guvernului nr.
483/1996 a condus la situaþia în care cvasitotalitatea operatorilor economici au scãpat acestui
control independent.

Tot astfel, prin prevederile pct. 30 din precizãrile de închidere a exerciþiului financiar pe anul
1996, aprobate prin O.M.F. nr. 40/1996, menþinut în vigoare ºi pentru anul 1998, practic s-a dat
o acoperire legalã situaþiilor în care contabilitatea firmelor este þinutã de persoane a cãror pregãtire
este îndoielnicã, iar activitatea acestora este necontrolabilã.

Printre alte fenomene negative care au început sã se manifeste pe aceastã piaþã în formare din
anul 1998 se mai poate menþiona tendinþa de monopolizare a activitãþii; de asemenea, respectarea
Codului de conduitã eticã în ceea ce priveºte publicitatea a fost o condiþie esenþialã pentru dezvoltarea
pe baze sãnãtoase a pieþei. Trebuia asiguratã o competiþie ºi o concurenþã loiale între toþi membrii
Corpului, descurajând orice tendinþã agresivã sau abuzivã a unor membri pe piaþã, prin mijloace ce
puteau leza interesele celorlalþi membri. Un anumit vid de comunicare între Corp, ca organism al
profesiei, ºi membrii sãi a influenþat de asemenea formarea unei pieþe sãnãtoase.
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Elaborarea ºi publicarea normelor privind activitatea profesionalã ºi conduita eticã a experþilor
contabili ºi contabililor autorizaþi, a ghidurilor profesionale în domeniul financiar-contabil a fost de
asemenea un foarte important atribut prevãzut prin Legea de organizare ºi funcþionare a Corpului,
dar exercitat în foarte micã mãsurã ºi în anul 1998.

Situaþia era destul de gravã, deoarece operatorii economici erau tot mai nemulþumiþi de
harababura din legislaþia financiar-contabilã.

Încã de la Conferinþa Naþionalã din 1996 s-a desprins necesitatea înfiinþãrii în cadrul
Corpului a unor structuri cu sarcini de a emite ghiduri profesionale în domeniul financiar-contabil,
adaptãrii ºi interpretãrii la specificul local al standardelor internaþionale în domeniul profesiei,
colaborãrii la emiterea reglementãrilor de bazã ºi adaptãrii acestora la diferite sectoare de activitate.
Practic, nu s-a realizat nimic în 1998 în acest domeniu; angajarea de personal în acest domeniu s-a
realizat abia în ultimele luni ale anului 1998; pe de altã parte, nu a fost folositã bugetizarea acþiunilor
de elaborare a normelor ºi ghidurilor profesionale prin colective de specialiºti din afara Corpului, dar
sub egida sa.

Ceea ce era însã mai grav a fost faptul cã nici pentru normele deja existente nu s-au luat
mãsuri de urmãrire a respectãrii lor. Astfel, nu s-a urmãrit respectarea Codului de conduitã eticã, a
Regulamentului de organizare ºi funcþionare a Corpului ºi a celorlalte norme emise de Corp.

Sprijinirea formãrii ºi perfecþionãrii profesionale a experþilor contabili ºi contabililor autorizaþi.
Este de remarcat cã interesul membrilor Corpului pentru formare, instruire, pentru cunoaºterea

fenomenelor ºi proceselor noi, specifice economiei de piaþã, se menþinea destul de scãzut. Ca în
multe alte domenii ale vieþii economice ºi sociale de la noi din þarã, ºi în profesia contabilã se
continua tendinþa de a adopta termeni specifici economiei de piaþã, dar la care se asociau cunoºtinþe
specifice economiilor centralizate.

Programul naþional de formare profesionalã aprobat de doi ani la Conferinþa Naþionalã era
încã destul de greu pus în aplicare. Se pare cã nu au fost gãsite încã cele mai potrivite forme ºi
metode de instruire care sã asigure standardele minime de calitate a diferitelor lucrãri profesionale.

Dificultãþile în acest domeniu se menþineau din cauza lipsei spaþiilor necesare organizãrii de
întâlniri ºi instruiri profesionale, precum ºi faptului cã nu s-a putut constitui încã un grup permanent
de lectori ºi formatori ai Corpului cu care sã poatã fi acoperite necesitãþile de perfecþionare continuã
stabilite prin normele menþionate mai sus. ªi aceasta nu numai la nivel central, dar ºi la nivelul
filialelor.

Un început bun de aºezare a activitãþilor pe baza directivelor europene ºi a standardelor
internaþionale în domeniu s-a putut constata în ceea ce priveºte formarea în domeniul auditului
financiar.

S-a instituþionalizat formarea prin cursuri de trei ani - durata minimã de instruire prevãzutã
de directivele europene -, iar pentru auditorii existenþi deja pe piaþã, conform aprobãrii Conferinþei
Naþionale, s-au organizat cursuri intensive ºi examene de atestare în vederea cuprinderii acestora în
Lista Naþionalã a Auditorilor.

În anul 1998 unele filiale au organizat cursuri de pregãtire ºi perfecþionare, iar dintre acestea
o largã audienþã a avut-o domeniul evaluãrii societãþilor comerciale.

La nivelul anului s-au derulat un numãr de 26 de cursuri cu o participare de 1.880 de persoane,
la un numãr de 18 filiale, din care trei cursuri organizate în capitalã, cu o participare de 184 de
persoane.

În anul 1998 în domeniul contabilitãþii un numãr de 14 filiale au cuprins în perfecþionare
2.600 de participanþi, iar în domeniul fiscalitãþii 10 filiale au cuprins 2.000 de participanþi.
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Cu toate întârzierile, ezitãrile ºi reþinerile unor filiale în demararea aplicãrii Programului Naþional
de Formare Profesionalã Continuã putem spune cã anul 1998 a reprezentat totuºi un pas înainte
cãtre o pregãtire organizatã.

Este de menþionat cã Programul Naþional de Formare Profesionalã a fost completat cu cursuri
privind "Procedura reorganizãrii judiciare a falimentului" prin care, ca urmare a unui protocol
"tripartit" încheiat cu Camera de Comerþ ºi Industrie ºi ANEVAR, s-au atestat specialiºti în domeniile
restructurãrii ºi lichidãrii societãþilor comerciale.

Apãrarea prestigiului ºi independenþei profesionale a membrilor CECCAR în raporturile cu
autoritãþile publice ºi organismele specializate, precum ºi cu alte persoane fizice sau juridice a constituit
ºi în anul 1998 cea mai preocupantã atribuþie a Corpului, deoarece însãºi esenþa reformei profesiei
contabile constã în libertate ºi independenþã, ceea ce presupunea cã:

- activitatea experþilor contabili ºi a contabililor autorizaþi trebuia sã se realizeze în mod
liber, numai prin persoane autorizate, în condiþiile respectãrii legii ºi a Codului de conduitã
eticã ºi profesionalã;

- activitatea de expertizã contabilã ºi cea a contabililor autorizaþi a fost organizatã independent
de Executiv ºi, treptat, s-a realizat prin persoane care au avut ca unicã activitate exercitarea
acestei profesii.

De altfel, aceste caracteristici rezultã cu pregnanþã din însãºi calitatea stabilitã prin lege pentru
organismul nostru, ca organism de autoreglementare în profesie, ca organism de utilitate publicã ºi
autonom; utilitatea publicã a Corpului nostru a rezultat din aceea cã el se aflã în folosinþa, în
serviciul tuturor celor interesaþi; autonomia Corpului, ca de altfel autonomia oricãrei persoane, a
fost datã tocmai de posibilitatea acestuia de a decide în raport cu o ierarhie sau cu o autoritate.

Apãrarea prestigiului ºi independenþei profesionale a fost o problemã dificilã având în vedere
structura membrilor Corpului; o bunã parte a obþinut calitatea de expert contabil sau contabil
autorizat în baza unei legi prea permisive, iar o altã parte se afla în situaþie de incompatibilitate.

Fãrã îndoialã cã problema incompatibilitãþilor, a conflictelor de interese, era - se poate spune - o
problemã care depãºea sfera profesiei contabile; în profesia contabilã însã aceastã problemã a trebuit pusã cu
mare rãspundere, deoarece profesionistul contabil, prin lucrãrile pe care le face, satisface un interes public;
gradul de fidelitate a informaþiei contabile care intra în calculatoarele Ministerului Finanþelor determina în
bunã parte mãsuri din cadrul politicii fiscale ºi, în consecinþã, influenþa buzunarele contribuabililor; aºa s-a
putut explica de fapt rolul nou, social, al profesionistului contabil într-o economie de piaþã.

Organele de conducere ale Corpului ºi Comisiile de disciplinã de la nivel local ºi central au
fãcut foarte puþin pentru îndeplinirea atribuþiilor privind apãrarea prestigiului ºi a independenþei
profesiei. Dacã în exercitarea profesiei se poate pune problema insuficienþei legislaþiei, în organizarea
profesiei nu a existat nicio scuzã.

În scopul protejãrii membrilor Corpului, în baza hotãrârii Conferinþei Naþionale au fost înfiinþate
Comisiile de apel de la nivel central ºi local ºi au fost emise normele cu privire la organizarea ºi
funcþionarea acestora.

Un pas important pe linia asigurãrii protecþiei ºi independenþei membrilor Corpului l-a constituit
înfiinþarea Casei CECCAR, la 16 ianuarie 1998, ºi a S.C. "ASIGURAREA CECCAR" S.A.,
care au înlesnit organizarea unei reþele proprii de asigurare.

Editarea publicaþiilor de specialitate - un alt atribut stabilit Corpului prin Legea de organizare
ºi funcþionare - începea sã prindã contur. Astfel, revista Corpului a fost editatã lunar în perioada
ianuarie-iulie 1998.
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Începând cu luna august 1998 s-a luat mãsura de elaborare lunarã a Buletinului informativ
CECCAR, iar revista Corpului sã fie emisã trimestrial numai pe bazã de abonament.

Deºi prin buletinul lunar s-a dorit informarea operativã a membrilor Corpului asupra unor
ºtiri, evenimente ºi îndeosebi apariþiei actelor normative, a rãmas de neînþeles lipsa de preocupare
din partea filialelor pentru difuzarea buletinului la timp cãtre membri.

Începând din anul 1998 a început editarea Raportului anual al Corpului pentru informarea
organismelor interne ºi internaþionale cu care Corpul întreþine relaþii de colaborare ºi de conducere.
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Interviu acordat de dl. Marin Toma, Preºedintele CECCAR, publicaþiei Adevãrul economic
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Colaborarea cu organismele profesionale de profil din strãinãtate - contribuþie însemnatã pentru
integrarea României în structurile europene ºi mondiale

În îndeplinirea acestei atribuþii legale, în întreaga sa activitate Consiliul Superior a urmãrit
respectarea ºi dezvoltarea politicii ºi doctrinei Corpului în domeniul relaþiilor internaþionale, având
în vedere douã deziderate fundamentale:

sã fie cunoscutã în lume activitatea profesiei contabile române;
sã atragã recunoaºterea, pe plan internaþional, a organizaþiei noastre profesionale ºi a
membrilor sãi.

Pornind de la aceste douã aspecte fundamentale ale cunoaºterii ºi recunoaºterii Corpului în
lume, Consiliul Superior a desfãºurat în anul 1998 o activitate permanentã pe douã planuri:

- cooperarea bilateralã cu organizaþiile ºi instituþiile profesionale similare din alte þãri;
- cooperarea multilateralã, urmãrindu-se creºterea contribuþiei Corpului la activitãþile

desfãºurate de organizaþiile mondiale (IFAC, IASC) ºi de cea europeanã (FEE), structuri
din care Corpul face parte.

Acþiunile realizate de Corp în anul 1998 includ de asemenea:
- organizarea a douã mese rotunde cu profesiunea francezã pe probleme privind normele de

audit;
- procurarea ºi traducerea Principiilor Contabile General Acceptate (GAAP - standardele

nord-americane), în vederea sprijinirii formãrii de profesioniºti capabili sã participe la
privatizarea institutelor bancare ºi de asigurãri din România;

- a fost realizatã conectarea CECCAR la reþeaua Internet, ceea ce a facilitat comunicãrile cu
organismele internaþionale la care Corpul este membru, a permis accesul la Expunerile de
proiect privind standardele internaþionale de contabilitate ºi de audit, precum ºi relaþiile cu
organizaþiile profesionale similare din alte þãri;

- a fost intensificatã, faþã de anul 1997, participarea reprezentanþilor Corpului la reuniunile
Grupelor de lucru ale FEE (Contabilitate, Audit, Liberalizare/Calificare, Eticã, Grupul
Consultativ al Þãrilor din Europa centralã ºi de est), iar o delegaþie a Corpului a participat
la lucrãrile Adunãrii Generale a FEE;

- a fost finalizat, dupã o activitate de doi ani, cu sprijinul profesiunii franceze, setul de
standarde naþionale de audit care vor constitui cadrul de desfãºurare a acestei activitãþi în
România, standarde publicate în Monitorul Oficial al României nr. 75/1999;

- în colaborare cu profesiunea olandezã a fost început proiectul comun PHARE
"Contabilitatea într-o nouã perspectivã", din care s-au desfãºurat deja primele douã etape;

- a fost solicitat ºi obþinut sprijinul institutelor similare din Marea Britanie, Franþa, Belgia,
prin participarea reprezentanþilor lor la lucrãrile în plen sau pe ateliere ale Congresului
al XII-lea al profesiunii contabile române; s-a asigurat traducerea materialelor puse la
dispoziþie de parteneri ºi s-a obþinut o sponsorizare din partea FAFM - Marea Britanie -
pentru Conferinþa Regionalã a profesiunilor din Balcani ºi Zona Mãrii Negre;

- s-a participat la sesiunea anualã a Companiei Naþionale a Comisarilor de Conturi - Franþa,
când s-a predat materialul pentru editarea lucrãrii "Controlul legal al conturilor în
Europa/România".
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Participanþi la Seminarul organizat de CECCAR în data de 13 noiembrie 1998
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Participarea CECCAR la Târgul Internaþional Bucureºti - TIB, organizat de ROMEXPO

O acþiune importantã a profesiei contabile româneºti pe plan internaþional a constituit-o
organizarea ºi desfãºurarea în România a Primei Conferinþe regionale a profesiunilor contabile din
zona balcanicã ºi riveranã Mãrii Negre, la care au participat delegaþii din 8 þãri - Republica Moldova,
Turcia, Macedonia, Grecia, Ucraina, Serbia, Republica Srspska ºi România, pentru care, alãturi de
eforturile noastre, am avut ºi un sprijin important - profesional ºi financiar - din partea Fundaþiei
pentru Contabilitate ºi Management Financiar din Marea Britanie.

Congresul al XII-lea al profesiunii contabile din România

O caracteristicã esenþialã a activitãþii Corpului, în anul 1998, a fost definitã de organizarea ºi
desfãºurarea în þara noastrã a Congresului al XII-lea al profesiunii contabile din România.

Constituind o piatrã de hotar în analele contabilitãþii româneºti, întrecând în amploare ºi
calitate cele mai optimiste aºteptãri ale organizatorilor, Congresul a marcat o nouã ºi importantã
afirmare internã ºi internaþionalã a Corpului Experþilor Contabili ºi Contabililor Autorizaþi din
România.

La acest eveniment de rezonanþã au participat peste 700 de delegaþi din toate filialele judeþene,
precum ºi invitaþi din 38 de þãri din Europa, Asia, America ºi Africa. De asemenea, au fost prezenþi
reprezentanþi ai organizaþiilor internaþionale de profil ºi bineînþeles din partea forurilor internaþionale
de prestigiu, ºi anume Federaþia Internaþionalã a Contabililor - IFAC ºi Federaþia Experþilor Contabili
Europeni - FEE, organizaþii la care Corpul nostru este membru cu drepturi depline.

Lucrãrile Congresului s-au desfãºurat în plen ºi pe secþiuni, temele supuse dezbaterii înscriindu-se
în deviza Profesiunea contabilã din România ºi interesul public ºi componentele acesteia:Profesiunea contabilã din România ºi interesul public ºi componentele acesteia:Profesiunea contabilã din România ºi interesul public ºi componentele acesteia:Profesiunea contabilã din România ºi interesul public ºi componentele acesteia:Profesiunea contabilã din România ºi interesul public ºi componentele acesteia:
Independenþã, Competenþã ºi Responsabilitate.Independenþã, Competenþã ºi Responsabilitate.Independenþã, Competenþã ºi Responsabilitate.Independenþã, Competenþã ºi Responsabilitate.Independenþã, Competenþã ºi Responsabilitate.
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În alocuþiunea sa, prezentatã în faþa participanþilor la Congres, domnul Marin Tomadomnul Marin Tomadomnul Marin Tomadomnul Marin Tomadomnul Marin Toma,
preºedintele Corpului Experþilor Contabili ºi Contabililor Autorizaþi din România, menþiona printre
altele: "Experþii contabili pot ºi trebuie sã fie parteneri de nãdejde ai Administraþiei; ei trebuie sã fie
implicaþi cu profesionalism în asigurarea calitãþii normelor financiar-contabile ºi fiscale, ei trebuie
sã fie implicaþi în clarificarea tehnico-profesionalã a unor probleme complexe, specifice tranziþiei,
cum ar fi evaluãrile de întreprinderi ºi active ºi realizarea unui audit la nivelul standardelor
internaþionale.".

În aceeaºi notã de elevaþie profesionalã, la editarea cãrþii cu lucrãrile Congresului, preºedintele
Marin Toma concluziona: "Fie ca învãþãmintele ce se desprind din aceastã manifestare sã ne
cãlãuzeascã munca de viitor, iar aceastã sintezã a lucrãrilor Congresului sã constituie o nouã paginã
de istorie.".

Mesajul Preºedintelui României, EMIL CONSTANTINESCU,
adresat Congresului al XII-lea al profesiunii contabile din România

Îmi face plãcere sã transmit un salut cãlduros tuturor participanþilor la aceastã importantã
manifestare cu caracter profesional care reuneºte un numãr mare de personalitãþi recunoscute în
domeniu, din þarã ºi de peste hotare, precum ºi membri din toatã þara ai Corpului Experþilor
Contabili ºi Contabililor Autorizaþi din România.

Ajuns la cea de-a XII-a ediþie, Congresul profesiunii contabile din România a ales ca gazdã
Sibiul, oraº a cãrui solidã tradiþie economicã sper sã fie de bun augur pentru dumneavoastrã.

Într-o perioadã în care societatea româneascã îºi cautã încã drumurile ºi rosturile pe toate
planurile vieþii sociale, economice, politice ºi culturale, sunt cu atât mai lãudabile eforturile
dumneavoastrã de a organiza acest congres cu valenþe declarate de instanþã a prezentãrii realizãrilor
profesiunii contabile din România ºi de punct de start într-o nouã etapã de organizare ºi dezvoltare
a acesteia.

Chematã sã contribuie la bunul mers al vieþii economice, dar cu profunde reverberaþii în
social, profesiunea contabilã din þara noastrã este astãzi conectatã la procesul reformei economice,
al privatizãrii, la trecerea cât mai grabnicã la o economie în care sã fie prezente ºi determinante
elementele ºi legile care guverneazã ºi caracterizeazã economia de piaþã.

Legãturile strânse pe care Corpul Experþilor Contabili ºi Contabililor Autorizaþi din România
le are cu organisme de reprezentare internaþionalã în domeniu sunt deosebit de benefice schimbului
de idei ºi de metode de lucru. Continuarea cu succes a acestui mod de cooperare presupune o
permanentã preocupare din partea dumneavoastrã pentru asimilarea valorilor mondiale din domeniul
profesiunii contabile, precum recunoaºterea ºi asumarea importantelor responsabilitãþi care vã revin
în gestionarea avuþiei naþionale, indiferent de forma sa de proprietate.

Sunt convins cã rezultatele lucrãrilor acestui congres vor rãspunde pe deplin aºteptãrilor
organizatorilor ºi ale tuturor participanþilor ºi vor proba convingãtor faptul cã, în lumea modernã,
profesiunea contabilã reprezintã o verigã esenþialã pentru buna funcþionare ºi prosperitatea unei
societãþi.

Permiteþi-mi sã vã urez, în încheiere, tuturor celor de faþã, împliniri ºi satisfacþii în ceea ce vã
doriþi ºi înfãptuiþi!
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Salutul dlui avocat DAN CONDURAT,
primarul Municipiului Sibiu

Onoraþi invitaþi, doamnelor ºi domnilor congresmeni,

Am acceptat, cu deosebitã onoare ºi plãcere, invitaþia adresatã de conducerea Consiliului Superior
al Corpului Experþilor Contabili ºi Contabililor Autorizaþi din România ºi a filialei CECCAR
Sibiu de a participa la deschiderea ºi lucrãrile celui de-al XII-lea Congres al profesiei contabile, care
se desfãºoarã în vechea cetate creºtinã, culturalã ºi industrialã a Sibiului, ocazie cu care, pe parcursul
acestei manifestãri, acord drept de ºedere distinºilor oaspeþi congresmeni din România ºi din
strãinãtate, alãturi de un cãlduros bun venit pe vechile meleaguri sibiene.

Înfiinþarea în anul 1921 a instituþiei Corpului Experþilor Contabili ºi Contabililor Autorizaþi
din România, precum ºi reconsiderarea acesteia în anul 1994, prin O.G. nr. 65/1994, aprobatã
prin Legea nr. 42/1995, nu fac decât sã-i confere acestui organism profesional locul ºi rolul deosebit
de important pe care trebuie sã-l ocupe într-o economie de piaþã spre care tinde ºi economia
româneascã.

Faptul cã Sibiul gãzduieºte, pentru a doua oarã consecutiv, un eveniment cu o mare rezonanþã
naþionalã ºi internaþionalã, ºi anume lucrãrile Congresului profesiunii contabile din România,
organizat sub egida Corpului Experþilor Contabili ºi Contabililor Autorizaþi din România, al XII-lea
de la înfiinþarea acestui organism, în anul 1921, ne determinã sã fim deosebit de onoraþi ºi totodatã
receptivi, acordând tot sprijinul bunei desfãºurãri a lucrãrilor Congresului ºi dezvoltãrii profesiei
contabile libere în România ºi în judeþul Sibiu.

Întrucât, în activitatea mea profesionalã de avocat, am fost ºi sunt nevoit sã apelez ºi sã
colaborez cu mulþi experþi contabili, vã rog sã-mi permiteþi sã apreciez cã aceastã breaslã slujeºte în
mod devotat profesiei. Mai mult, constatãrile acestora sunt probã, de multe ori indubitabilã, pentru
organele de justiþie în stabilirea adevãrului în dosarele civile ºi penale aflate pe rol.

Deviza Congresului profesiei contabile ce începe astãzi la Sibiu, "Independenþã, Competenþã,
Responsabilitate", precum ºi punctele de vedere ale participanþilor, exprimate în referatele prezentate,
nu pot decât sã confirme pe deplin importanþa ºi atenþia de care trebuie sã se bucure aceastã minunatã
"breaslã" de specialiºti din partea organelor puterii ºi administraþiei de stat, locul ºi rolul acestei
profesiuni în societatea româneascã, în actuala etapã de tranziþie a României, cãtre economia de
piaþã.

Nu doresc sã închei sumarul discurs înainte de a le ura distinºilor invitaþi din þarã ºi din
strãinãtate, precum ºi onoraþilor congresmeni, în numele Primãriei Municipiului Sibiu ºi al
consilierilor municipali, o ºedere cât mai plãcutã pe meleagurile sibiene, precum ºi materializarea în
totalitate a problematicilor de pe ordinea de zi a Congresului profesiunii contabile.

Tuturor vã mulþumesc ºi aºtept reeditarea, la Sibiu, a unor astfel de manifestãri.
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Deschiderea oficialã a lucrãrilor Congresului

Dl. MARIN TOMA,
preºedintele Consiliului Superior al
Corpului Experþilor Contabili ºi Contabililor Autorizaþi din România

Profesia contabilã ºi interesul public

Doamnelor ºi domnilor,

Este o mare bucurie ºi o onoare pentru mine ca, în numele Consiliului Superior al Corpului
Experþilor Contabili ºi Contabililor Autorizaþi din România, sã mã adresez dumneavoastrã, cei
peste 700 de reprezentanþi ai profesiei contabile din cele 41 de filiale ale Corpului, cu urarea de
"Bun venit!" la Congresul profesiei contabile din România, a treia mare manifestare de acest gen
din perioada postdecembristã ºi a zecea din anul 1921, când a fost înfiinþat pentru prima oarã
Corpul nostru, ºi vã mulþumesc pentru participare.

Mulþumesc, de asemenea, Primãriei ºi celorlalte autoritãþi ale minunatului oraº ºi judeþ Sibiu,
care, prin gãzduirea pentru a doua oarã a lucrãrilor Congresului nostru, este deja înscris în circuitul
manifestãrilor importante din profesia contabilã europeanã.

Salutãm prezenþa la lucrãrile Congresului nostru a unor personalitãþi marcante ale vieþii publice,
reprezentanþi ai autoritãþilor de stat, centrale ºi locale.

Salutãm prezenþa celor peste 125 de reprezentanþi ai profesiei contabile din peste 38 de þãri
din Europa, America, Asia ºi Africa, ºi le mulþumim pentru participare, pentru efortul ºi contribuþia
lor la realizarea acestei importante acþiuni din viaþa profesiei contabile din România. Mulþumim, de
asemenea, celor aproape 100 de confraþi - reprezentanþi ai profesiei contabile din diferite þãri, care,
deºi nu au putut fi prezenþi (trebuie menþionat faptul cã în aceastã perioadã calendarul internaþional
al unor astfel de manifestãri este foarte încãrcat - numai în urmãtoarele 10 zile au loc congresele
profesiei contabile din Franþa ºi Italia, de exemplu), au transmis mesaje de încurajare ºi au urat
succes Congresului nostru.

În fine, dar nu în ultimul rând, mulþumesc firmelor internaþionale de consultanþã Price
Waterhouse Coopers, KPMG, Ernst & Young, Arthur Andersen ºi Deloitte & Touche pentru
sprijinul acordat la realizarea condiþiilor de desfãºurare a acestei manifestãri solemne, dar grandioase,
faþã de tinereþea ºi posibilitãþile institutului nostru.

Doamnelor ºi domnilor,
Aceastã reuniune la nivel naþional a profesioniºtilor contabili români, care se doreºte a avea un

puternic caracter de lucru, are ca temã centralã "Profesia contabilã ºi interesul public", temã inspiratã
din lucrãrile celui de-al XV-lea Congres Mondial al Contabilitãþii, care a avut loc la Paris în octombrie
trecut, iar deviza Congresului nostru este "Independenþã, Competenþã ºi Responsabilitate".

Prin conferinþele care vor avea loc, prin referatele prezentate ºi dezbaterile din cele trei ateliere
de lucru, prin intervenþiile confraþilor noºtri din strãinãtate sau de la firmele instalate sau reprezentate
în România, sperãm ca lucrãrile Congresului sã constituie un prilej însemnat pentru înþelegerea
mai bunã a esenþei ºi a modului de organizare ºi exercitare liberã a profesiei contabile, a locului ºi
rolului acestei profesii în etapa actualã de tranziþie spre economia de piaþã ºi, ca atare, a locului ºi
rolului Corpului Experþilor Contabili ºi Contabililor Autorizaþi din România în sistemul instituþional
din România, în societatea civilã româneascã, în sprijinul socio-economic al þãrii.
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Altfel spus, lucrãrile Congresului nostru îºi propun sã gãseascã rãspunsurile posibile la întrebarea:
"Cum este perceputã profesia contabilã independentã de cãtre întreprinderi, investitori ºi oameni de
afaceri ºi cât este de cunoscut ºi înþeles Corpul în societatea româneascã, dar ºi cum este perceput
interesul public de cãtre fiecare membru al Corpului, de cãtre Corp, ca organism de normare a
modului de organizare ºi exercitare a profesiei".

Totodatã, prin lucrãrile Congresului dorim sã demonstrãm dorinþa noastrã de aliniere la
standardele internaþionale, dorinþa profesiei contabile din România de a ocupa locul care i se cuvine
în profesia europeanã ºi mondialã.

Iatã, în opinia noastrã, câteva subiecte de reflecþie, câteva idei prin a cãror dezbatere s-ar putea
gãsi posibile rãspunsuri la aceastã întrebare.

I. CECCAR - institut de utilitate publicã ºi autonom

Definit prin art. 17 din legea sa de organizare ºi funcþionare ca persoanã modalã de utilitate
publicã ºi autonomã, CECCAR a avut în permanenþã ca obiect realizarea misiunii înscrise în
statutul IFAC - al cãrui membru este -, aceea de a contribui la dezvoltarea ºi creºterea unei profesii
contabile în mãsurã sã ofere, în interes public, servicii uniforme ºi de înaltã calitate.

Greu de spus dacã ºi în ce mãsurã Corpul a obþinut pânã acum rezultate pe linia dezvoltãrii
unei pieþe a produselor ºi serviciilor contabile, contribuind astfel la servirea interesului public; cauzele
sunt numeroase:

1. Renãscut dupã 50 de ani, Corpul a reapãrut pe un teren sterp, într-un mediu economic,
social ºi politic ostil, ostilitate care se manifestã parcã ºi mai puternic, sub diferite forme.

2. Ritmul extrem de lent al reformelor în economia româneascã.
3. Starea generalã de moralitate din mediul economic românesc, conflictele de interese,

incompatibilitãþile fiind atât de generalizate încât acestea apar ca ceva normal, fiind chiar reglementate
(nu dau ca exemple decât Legea societãþilor comerciale, potrivit cãreia acþionarul unei companii
poate fi ºi auditor statutar, având sarcina de control legal al conturilor, sau prevederea din aceeaºi
lege potrivit cãreia unul din auditorii statutari trebuie sã fie reprezentant al Ministerului Finanþelor;
înfiinþarea, în cadrul structurilor unor ministere a unor compartimente de consultanþã; acordarea
de cãtre bãnci a creditelor pe baza unor situaþii financiare auditate de personalul propriu ºi pe baza
verificãrii ºi evaluãrii garanþiilor de cãtre personalul propriu; ºi exemplele pot continua).

Pentru a observa cât de departe suntem de normalitate, în problema cenzorilor, este suficient
sã arãtãm cã, aºa cum rezultã din Carta Verde europeanã privind rolul, statutul ºi responsabilitatea
auditorului statutar (cenzorului), independenþa este principalul mijloc prin care auditorul statutar
demonstreazã cã-ºi poate îndeplini misiunea într-o manierã obiectivã; când se abordeazã problema
independenþei trebuie luate în considerare atât independenþa minþii (de exemplu, starea de spirit
care priveºte toate aspectele relevante pentru misiunea respectivã), cât ºi independenþa în apartenenþã
(de exemplu, evitarea factorilor ºi circumstanþelor care sunt atât de semnificative, încât o terþã
persoanã va pune sub semnul întrebãrii obiectivitatea auditorului statutar).

4. Nivelul de culturã ºi mentalitãþile formate, care nu pot fi schimbate peste noapte, se manifestã
prin neadmiterea sau neperceperea corectã, de cãtre expertul contabil, a riscurilor, ceea ce se
materializeazã prin lipsa de curaj în abordarea activitãþilor private.

5. Cadrul legal special, care, pe lângã faptul cã este insuficient, pe fondul unei legislaþii economice
destul de ambigue, nu încurajeazã activitãþile de consultanþã independentã, ci, dimpotrivã, ºi aici
sunt douã aspecte:
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forma juridicã, tratarea cabinetelor ºi societãþilor de consultanþã ca orice societate
comercialã;
fiscalizarea durã ºi discriminatorie a activitãþilor desfãºurate de profesia contabilã: taxe ºi
impozite incomparabil mai dure pentru forma superioarã de exercitare a profesiei - societatea
de expertizã contabilã, faþã de fiscalizarea aceloraºi activitãþi, desfãºurate însã individual.

De exemplu, admiþând cã o societate de expertizã ºi un profesionist individual ar avea câte o
încasare de 20 milioane lei într-o lunã, cã 60% din încasãrile nete ale societãþii reprezintã salariile,
celelalte costuri de exploatare ar fi de câte 6 milioane lei, societatea de expertizã ar plãti la buget sub
diferite forme (TVA, impozite pe salarii ºi pe profit, sarcini sociale) aproape dublu decât obligaþia
maximã de platã ce poate fi stabilitã pentru profesionistul individual (9,6 milioane lei faþã de
5,3 milioane lei).

Altfel spus, apariþia Ordonanþei Guvernului nr. 44/1995, preluatã în Ordonanþa Guvernului
nr. 85/1997, constituie un exemplu de acþiune menitã sã frâneze dezvoltarea profesiei contabile, în
formele sale superioare de exercitare.

6. Piaþa produselor ºi serviciilor contabile continuã sã se menþinã în limite necontrolabile ºi
aceasta cu concursul unor acte ale Administraþiei care au permis ca þinerea contabilitãþii ºi elaborarea
conturilor anuale sã se facã ºi de persoane care nu au nici calitatea de angajat cu carnet de muncã,
ºi nici pe aceea de membru al Corpului.

7. Operatorii economici nu au atins încã nivelul de culturã necesar, sau poate nu au interes,
pentru a recurge la servicii independente de consultanþã în domeniul financiar, contabil ºi fiscal; de
regulã, ei apeleazã la locuri aparent "mai sigure" pentru protecþia fiscalã. Aºa se explicã faptul cã
tendinþele, pânã la un moment dat fireºti, de apãrare în faþa unei presiuni fiscale deloc neglijabile,
conduc deseori la evaziune ºi chiar la fraude fiscale din cauza acestora. Pe de altã parte, calitatea
deloc corespunzãtoare a unor reglementãri financiar-contabile ºi fiscale, exprimatã prin lipsa de
claritate, ceea ce face necesarã emiterea de instrucþiuni, precizãri ºi precizãri la precizãri, conduce
deseori la interpretãri discreþionare ºi abuz de control, factori de risc esenþiali în faþa iniþiativei, a
investitorilor, ºi, de o manierã generalã, o cale de blocare a reformelor.

Or, a deservi interesul public înseamnã a plasa profesionistul contabil la echidistanþã între
Administraþie ºi client - operatorul economic - pentru a garanta respectul întreprinderii faþã de lege,
dar ºi clientului cã nu poate face în mod nelegal, în mod abuziv, obiectul unor sancþiuni pentru
abateri pe care nu le-a sãvârºit.

8. Operatorii economici români nu fac nicio distincþie între protecþia fiscalã, pe de o parte, ºi
protecþia afacerii, gestionarea ºi managementul întreprinderii, pe de altã parte. Aºa se explicã lipsa
generalã de interes a acestora pentru contabilitate, ca instrument de reflectare, în primul rând, a
modului de utilizare a resurselor ºi a rezultatelor obþinute ºi, ca o consecinþã, instrument de reflectare
a obligaþiunilor fiscale; preocuparea exclusivã pentru protecþia fiscalã duce, indubitabil, la judecãþi
ce pot sã se exprime prin tentaþii.

9. Este cunoscut cã, pânã în prezent, din cele douã componente ale unui sistem contabil
(normarea contabilitãþii ºi controlul contabilitãþii - auditul), numai auditul a fost "cedat" (ºi nici
acela cum ar fi trebuit), normarea fiind încã lângã fiscalitate, ceea ce explicã poluarea fiscalã excesivã
a sistemului nostru contabil, cu consecinþe dintre cele mai negative pentru întreprinderi, factor de
descurajare a investitorilor. Lipsa unei delimitãri stricte între legislaþia contabilã ºi cea fiscalã,
corelatã cu rolul independent ºi echidistant pe care trebuie sã-l aibã profesia, a descurajat implicarea
în practicã a normelor contabile, deºi peste 60% din contabilii din economie au fost iniþiaþi în
actualul sistem contabil de CECCAR.
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10. Anumite succese obþinute de profesia contabilã ºi firmele de contabilitate pe piaþã creeazã
ici-colo, resentimente din partea anumitor competitori, cum ar fi, de exemplu, profesia juridicã sau
tehnicã. Ca o curiozitate însã, la noi, deocamdatã, resentimentele sunt manifestate chiar din partea
unor instituþii care ar trebui sã fie beneficiare ale produselor ºi serviciilor oferite de profesia contabilã.
În astfel de cazuri, de regulã, se face lobby (ca sã nu spunem presiuni) pentru schimbãri în regimul
de reglementare. Exemple recente sunt oferite de "chinuita" Ordonanþã Guvernamentalã nr. 89/1998,
prin care se aduc modificãri Legii de organizare ºi exercitare a profesiei, sau proiectul de lege prin
care se preconizeazã reintroducerea, în cadrul Administraþiei, a expertizei contabile judiciare.

11. În afara factorilor - sã le spunem - externi se menþin încã suficiente imperfecþiuni care þin
de organizarea internã a Corpului, care au influenþat, de asemenea, calitatea servirii interesului
public, cum ar fi:

Nerespectarea normelor cu privire la riscul profesional, ceea ce pune la îndoialã credibilitatea ºi
capabilitatea profesionistului contabil, întrucât neasigurarea denotã nu numai insuficientã grijã
pentru interesele proprii ale profesionistului, cât mai ales dispreþ faþã de clienþi, faþã de întreprinderi.
Competenþa profesionalã a membrilor Corpului; legislaþia a fost în prezent permisã nealiniatã
la normele europene în ceea ce priveºte exigenþele "la intrare"; odatã obþinutã calitatea, este
îngrijorãtoare lipsa de interes a unor membri pentru instruire, pentru perfecþionare, pentru
actualizarea nivelului lor de pregãtire.
Nerespectarea de cãtre unii membri a normelor de lucru, normelor de raportare ºi normelor
de comportament stabilite de Corp conduce la realizarea de lucrãri de calitate redusã. Se
neglijeazã faptul cã diferitele instrumente utilizate pentru comunicarea opiniei (raportul de
audit - forma lungã ºi forma scurtã, scrisoarea cãtre managementul întreprinderii auditate,
raportul predat autoritãþilor judiciare etc.) constituie tot atâtea cãi pentru asigurarea egalitãþii
între utilizatorii conturilor, ºi deci tot atâtea cãi pentru asigurarea cã interesul public este
servit în cele mai bune condiþii.

ªi astfel numãrul cauzelor ºi factorilor care au influenþat negativ relaþia profesia contabilã - interesul
public poate continua, ºi am convingerea cã va continua în cadrul atelierelor de lucru ale Congresului.

Dar, oare ar mai putea cineva sã spunã: ei, ºi ce dacã? Ce consecinþe a avut aceastã stare de
lucruri din profesia contabilã româneascã?

Pentru aceasta, este suficient sã privim statisticile referitoare la starea economiei româneºti.
Dacã ar fi sã analizãm numai fenomenul decapitalizãrii operatorilor economici ºi reducerea, la sub
jumãtate, a numãrului de întreprinderi mici ºi mijlocii, ºi apar semnele de întrebare:

Oare nu cumva, ca urmare a confuziei între protecþia fiscalã ºi protecþia afacerii,
întreprinderile româneºti trãiesc într-o fictivitate totalã, nereflectând în contabilitate efectele
inflaþiei ºi mai ales eroziunea în patrimoniu, prin neconstituirea de provizioane, prezentând
astfel rezultate financiare flatante ºi punând în pericol viitorul întreprinderii?
Oare aceastã "mare horã", acest "dans funebru" în jurul unor profituri - sã le spunem
indulgent "discutabile" - în care s-a prins nu numai bugetul (preluând impozite), dar ºi
acþionarii (primind dividende) ºi chiar salariaþii (aºteptând ºi ei cote de participare) nu s-a
format pe baza unor bilanþuri verificate ºi certificate de auditorii statutari (cum li se spune
încã la noi - ºi nu cred cã întâmplãtor - cenzorii)?
Cum se explicã faptul cã, în prezent, potrivit contabilitãþii, întreprinderile prezintã o valoare
a activelor pe termen lung, de peste ºapte ori mai micã, ceea ce pentru întreprinderile mici
ºi mijlocii înseamnã lipsã de credibilitate ºi de acces la resurse de finanþare, deci o frânã în
dezvoltarea acestora, iar pentru întreprinderile mari, de regulã ale statului, reprezintã o
cale de ascundere a ineficienþei?
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Iatã de ce noi considerãm cã nu vor putea fi epuizate dezbaterile privind profesia contabilã ºi
interesul public fãrã a lua în discuþie rolul politicilor contabile în promovarea reformelor economice,
rolul contabilitãþii, ca instrument care poate stimula sau bloca dezvoltarea, mai ales a întreprinderilor
mici ºi mijlocii.

Suntem convinºi cã în atelierele de lucru se vor cãuta rãspunsuri la aceste întrebãri.

*****

Deºi chinuit, drumul spre economia de piaþã este ireversibil, ceea ce presupune cã întreprinderile
ºi instituþiile se aflã sub presiunea crescândã a deschiderii, transparenþei ºi tragerii la rãspundere;
cum raportãrile financiare constituie un canal semnificativ pentru desemnarea acestei deschideri ºi
a responsabilitãþii, este de presupus impactul pozitiv asupra cererii de servicii contabile, dar ºi asupra
creºterii rãspunderii contabililor ºi auditorilor faþã de interesul public pe care îl servesc.

Auditul este vãzut din ce în ce mai mult ca o mãsurã de siguranþã pentru a reduce la minim
posibilele consecinþe negative ale constrângerilor la care sunt supuºi agenþii economici, astfel cã
auditorul ar trebui sã fie mai mult un arbitru decât un jucãtor.

II. CECCAR ºi sistemul instituþional

Doamnelor ºi domnilor,
Ca organism profesional cu atribuþii în organizarea ºi exercitarea auditului financiar (controlul

independent), Corpul este preocupat de calitatea relaþiilor pe verticalã cu cea mai înaltã instituþie de
audit a þãrii - Curtea de Conturi.

Colaborarea ºi conlucrarea cu organismele profesionale din þarã ºi cu instituþiile guvernamentale
constituie, de asemenea, o activitate ce trebuie avutã în vedere, când analizãm relaþia profesia contabilã
- interesul public. De o manierã generalã, într-un stat de drept, Administraþia se sprijinã pe
organismele profesionale, gãsind în acestea un mijloc de verificare a modului de percepere de cãtre
operatorii economici a propriilor decizii, a propriilor mãsuri ºi reglementãri emise. La noi, aceasta
reprezintã încã un deziderat.

Corpul este preocupat de creºterea cantitãþii ºi calitãþii informaþiilor ºi legãturilor cu Ministerul
Finanþelor. Existã câteva realitãþi care trebuie înþelese:

orice sistem contabil are douã componente fundamentale: normalizarea contabilitãþii ºi
controlul - auditul acesteia;
aprecierea unui sistem contabil se face în funcþie de poziþia acestuia faþã de cele douã
categorii de utilizatori de bazã: statul (fiscalitatea) pe de o parte, ºi, pe de altã parte,
întreprinderea (furnizorul informaþiei contabile), cu toþi factorii care participã la activitatea
economicã ºi socialã a acesteia, respectiv: acþionariatul, salariaþii, bãncile, terþii furnizori -
terþii creditori, organismele de bursã;
normalizarea contabilã se aflã încã la Ministerul Finanþelor, ceea ce face ca sistemul contabil
sã fie din start suspectat cã stã prea mult cu "spatele" la contribuabil;
auditul contabilitãþii urmãreºte ca prin fidelitatea informaþiei contabile sã apere, în mod
egal, toþi "actorii" care participã la activitatea economico-socialã dintr-o întreprindere.

Dacã înþelegem aceste lucruri, vom înþelege caracterul, oarecum obiectiv, al lipsei unui consens
absolut în legãturã cu toate acþiunile întreprinse de cele douã instituþii.

O direcþie importantã de acþiune a Corpului o constituie colaborarea ºi conlucrarea cu celelalte
organisme neguvernamentale ºi guvernamentale care îºi desfãºoarã activitatea în zone adiacente:
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Comisia Naþionalã de Valori Mobiliare, Camerele de Comerþ ºi Industrie, Fondul Proprietãþii de
Stat, societãþile de investiþii financiare, Corpul Experþilor Tehnici, celelalte ministere ºi departamente.

Sintetizând rezultatele unui diagnostic sumar asupra relaþiei profesiei contabile liberale cu
interesul public, se pot reþine urmãtoarele puncte slabe ºi modalitãþi de acþionare în viitor:

A) Puncte slabe:
1. Guvernanþii digerã greu cedarea în favoarea societãþii civile, în favoarea activitãþilor

independente în economie, putând constitui o explicaþie.
2. Întreprinderile ºi bãncile cu capital de stat sunt opace ºi chiar închise faþã de activitãþile

liberale, independente; preferã controlul statului în locul unui control independent.
3. Calitatea legislaþiei creeazã dificultãþi atât întreprinderilor, cât ºi dezvoltãrii profesiei contabile

liberale.
4. Incompatibilitatea ºi conflictele de interese sunt cvasiprezente în economie ºi chiar în

exercitarea profesiei contabile, funcþionarul public neavând un statut clar.
5. Întreprinderile mici ºi mijlocii, atât de vulnerabile la riscuri din raþiuni de costuri, dar ºi

din lipsa unei culturi adecvate, nu recurg în mod conºtient la produsele ºi serviciile profesiei
contabile independente.

6. Corpul trebuie sã facã faþã unor acþiuni de destabilizare, de blocare a dezvoltãrii profesiei (fiscalizare
discriminatorie, imixtiuni în elaborarea ºi aprobarea propriilor norme profesionale etc.).

B) Modalitãþi de acþionare:
1. Identificarea mãsurilor de luat pentru întãrirea rolului CECCAR în societatea româneascã.
2. Identificarea cãilor de comunicare pentru transmiterea mesajelor Corpului - organism ce

poate contribui la sanitarizarea unei economii suficient de bolnavã.
3. Sensibilizarea organelor guvernamentale de decizie economicã asupra importanþei antrenãrii

profesioniºtilor contabili la asanarea economiei, la elaborarea normelor financiar-contabile
ºi fiscale.

4. Conºtientizarea membrilor CECCAR cu privire la creºterea competenþei ºi a responsabilitãþii
în exercitarea profesiei.

III. Naþional, internaþional ºi interesul public

Doamnelor ºi domnilor,
"Public" înseamnã naþional, dar "public" înseamnã ºi internaþional, într-o lume care merge tot

mai mult ºi mai repede spre globalizare; Corpul a acþionat ºi acþioneazã în mod constant pentru
îndeplinirea obligaþiilor ce-i revin din calitatea de membru al IFAC ºi FEE.

Viitorul apropiat va fi marcat de o considerabilã atenþie acordatã contabilitãþii de cãtre diverse
instituþii ale Uniunii Europene, iar imperativul globalizãrii asigurã cã aceasta se va realiza într-un
context internaþional. Este suficient sã amintim, în acest sens, acþiuni precum: dezbaterea continuã
asupra amendãrii directivelor contabile ºi actualizarea cadrului legislativ ºi instituþional pentru
raportarea financiarã în Uniunea Europeanã; activitatea Comitetului de audit al Uniunii; analizele
efectuate în cadrul DG IV; o importantã reorganizare internã a DG X, ºi altele.

Pe plan european au loc mutaþii profunde în organizarea ºi exercitarea profesiei, în perfecþionarea
cadrului de servire a interesului public, aspecte de care Corpul va trebui sã þinã seama în activitãþile
sale viitoare. Astfel:
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explozia la nivelul de cunoºtinþe cere contabililor sã se specializeze ºi sã coopereze mai
degrabã decât sã practice singuri;
gama serviciilor oferite de multe firme merge mult mai departe decât gama de competenþe
scoase în evidenþã de calificarea de contabil, iar rolul ºi influenþa celor care nu sunt contabili,
din multe firme profesionale, sunt din ce în ce mai mari, uneori dând naºtere la tensiuni
între culturi ale unor profesii diferite ºi între profesionalism ºi comercializare;
întreprinderile devin tot mai pretenþioase, cerând noi servicii de la cei care pot face faþã
concurenþei;
globalizarea obligã la deschiderea pieþelor naþionale ºi a creat puternice firme internaþionale
în domeniul profesiei;
iminenta introducere a Euro va întãri piaþa unicã ºi va spori integrarea capitalului Europei
ºi a pieþelor financiare; întreprinderile vor cere asistenþã în adaptarea la acest nou climat;
va fi o creºtere a nevoii de a pune bazã pe bilanþuri auditate dincolo de graniþe, iar practica
contabilitãþii va trebui sã evolueze în consecinþã.

Corpul este convins tot mai mult cã o servire mai bunã a interesului public se realizeazã cu alte
costuri, prin iniþiative la nivel european, ºi nu prin iniþiative autonome singulare.

În recunoaºterea internaþionalã au avut loc unele progrese ºi continuã analizele ºi dezbaterile
în cadrul organismelor europene de specialitate.

Apreciem acþiunile întreprinse de IFAC pentru monitorizarea ºi sprijinirea Grupului de Lucru
pentru Servicii Profesionale (WPPS), din cadrul Organizaþiei Mondiale a Comerþului (WTO), în
direcþia identificãrii ºi înlãturãrii barierelor existente ºi promovãrii unei mai mari liberalizãri a
comerþului cu servicii în domeniul contabilitãþii.

Suntem conºtienþi de importanþa deschiderii pieþei serviciilor contabile în condiþiile extinderii
comerþului mondial. Ca urmare, Corpul se poate mândri cã, în baza Legii sale de organizare ºi
funcþionare, a elaborat ºi a pus în aplicare mãsuri concrete vizând înlãturarea barierelor specifice ºi
protejarea publicului, prin asigurarea transparenþei ºi aplicãrii nediscriminatorii a acestor mãsuri.

Suntem la fel de conºtienþi de existenþa încã, din pãcate, a unor bariere în recunoaºterea
internaþionalã a profesioniºtilor români, cum ar fi:

neaplicarea normelor ºi standardelor internaþionale;
profesia nu constituie, din pãcate, privilegiul unor persoane controlabile ºi controlate; deºi
aceastã condiþie a fost asiguratã prin Legea de organizare ºi funcþionare a Corpului (art.
20), ulterior, prin ordine ºi alte acte emise de Administraþie, s-a creat posibilitatea prestãrii
serviciilor de persoane care sunt necontrolabile ºi necontrolate;
nivelul de pregãtire îndoielnic: exigenþe în formarea iniþialã; experienþa practicã realã;
verificarea competenþei profesionale;
nivelul modului de organizare ºi exercitare a controlului de calitate în profesie;
lipsa de transparenþã în exercitarea profesiei, ºi altele.

Sunt cunoscute preocupãrile Parlamentului European ºi ale celorlalte organisme europene
legate de discutarea rolului profesiei contabile în respectarea Planului de Acþiune pentru combaterea
crimei organizate, adoptat la Summitul de la Amsterdam din iunie 1997. În toate împrejurãrile
este pusã în evidenþã nevoia de a gãsi cea mai bunã cale de îmbinare între interesul public,
îmbunãtãþirea protecþiei împotriva crimei organizate, corupþiei, spãlãrii banilor ºi apãrarea diferitelor
profesii ºi îndeosebi a profesiei contabile. Se acordã deosebitã atenþie Codurilor de conduitã, ca
instrumente generale de prevenire a pericolelor publice, de evitare a atragerii contabililor ºi auditorilor
în acte de corupþie, de spãlare de bani sau în alte activitãþi criminale.
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Sunt exact trei ani de când Corpul are Codul sãu etic, aliniat întrutotul Codului IFAC ºi
normelor europene în materie; faptul cã el nu este aplicat ºi respectat în totalitate se datoreazã
ambiguitãþilor din legislaþia financiar-contabilã ºi unor prevederi din legislaþia noastrã, care sunt în
totalã contradicþie cu normele europene (am citat mai sus numai prevederile din Legea societãþilor
comerciale referitoare la cenzori, dar exemplele pot continua).

Alinierea rapidã la standardele internaþionale a serviciilor oferite de profesioniºtii contabili
români constituie o cale sigurã ºi eficientã de creºtere ºi dezvoltare a pieþei produselor contabile
româneºti, de ancorare a acesteia în piaþa internaþionalã. În cadrul preocupãrilor întregii societãþi,
ale întregii þãri pentru integrarea europeanã ºi euroatlanticã, Corpul a întreprins mãsurile necesare
în plan bilateral ºi multilateral pentru recunoaºterea ºi ocuparea locului pe care îl meritã în cadrul
profesiei contabile europene ºi mondiale.

Într-o perioadã relativ scurtã s-au încheiat ºi sunt în curs de derulare 14 acorduri de cooperare
cu profesia contabilã din Franþa, Italia, Marea Britanie, Olanda, Ungaria, Slovacia, Slovenia ºi din
alte þãri. Corpul îºi aduce contribuþia, potrivit puterilor sale, la cooperarea internaþionalã multilateralã,
în cadrul celor trei organisme din care face parte: IFAC, IASC ºi FEE; Corpul este membru
fondator al Asociaþiei profesioniºtilor contabili din þãrile de origine latinã ºi este iniþiatorul primei
reuniuni a organismelor profesiei contabile din þãrile balcanice ºi riverane Mãrii Negre, care a avut
loc chiar ieri, 19 septembrie 1998, aici, la Sibiu.

De subliniat contribuþia cooperãrii bilaterale ºi multilaterale la cunoaºterea modului de organizare
ºi exercitare a profesiei contabile în lume, la alegerea ºi adaptarea la specificul naþional a metodelor
care corespund cel mai bine directivelor europene ºi normelor internaþionale, la formarea ºi instruirea
membrilor Corpului.

Aº face o remarcã deosebitã - cu speranþa sã nu trezesc vreun resentiment - pentru profesia
francezã, cu asistenþa cãreia avem în program ca, pânã la sfârºitul acestui an, sã "naturalizãm" 21
din cele 36 de standarde internaþionale de audit emise de IFAC; remarcã, de asemenea, pentru
compania internaþionalã Price Waterhouse Coopers, cu ajutorul cãreia se deruleazã, în acest an,
programul intensiv de perfecþionare în domeniul auditului financiar, precum ºi programul de
ºcolarizare ºi instruire în domeniul auditului financiar, cursuri cu durata de trei ani, prima promoþie
de absolvenþi având loc în anul viitor; de asemenea, este în curs de finalizare un important program
de instruire cu profesia olandezã.

Doamnelor ºi domnilor,
În încheiere trebuie sã arãt cã experþii contabili sunt tot mai conºtienþi de noile lor sarcini, iar

acest proces de conºtientizare este în plinã desfãºurare, este un proces continuu. Normele Corpului,
Codul de conduitã stabilesc foarte bine conþinutul, esenþa ºi formele de exercitare ale profesiei
libere; din aceste norme reiese foarte bine unde trebuie sã se termine odatã cu "ceaþa", cu deruta ºi
dezordinea în exercitarea acestei profesii.

Experþii contabili pot ºi trebuie sã fie parteneri de nãdejde ai Administraþiei; ei trebuie sã fie
implicaþi cu profesionalism în asigurarea calitãþii normelor financiar-contabile ºi fiscale; ei trebuie
sã fie implicaþi în clarificarea tehnico-profesionalã a unor probleme complexe, specifice tranziþiei,
cum ar fi evaluãrile de întreprinderi ºi active ºi realizarea unui audit la nivelul standardelor
internaþionale. Experþii contabili trebuie sã devinã parteneri de nãdejde ai bãncilor ºi ai agenþilor
economici, cu deosebire ai întreprinderilor mici ºi mijlocii; ei trebuie sã asigure calitatea ºi fiabilitatea
informaþiilor financiar-contabile ºi ale declaraþiilor fiscale ale acestora. Deservind atât statul, cât ºi
agenþii economici, experþii contabili ºi contabilii autorizaþi satisfac un interes public, sunt în serviciul
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economiei naþionale, sunt în serviciul þãrii, dar aceasta nu se poate realiza decât cu competenþã, cu
înalt simþ al responsabilitãþii ºi în deplinã independenþã.

Urez succes lucrãrilor Congresului!
Vã mulþumesc pentru atenþie!

Alocuþiunea dlui PETER KEMP,
directorul Fundaþiei pentru Management Financiar-Contabil
din Marea Britanie

Doamnelor ºi domnilor, dragi colegi,

Vã mulþumesc pentru invitaþia de a spune câteva cuvinte de la aceastã tribunã.
Reprezint profesia contabilã din Marea Britanie. Sunt membru al Institutului britanic. Fundaþia

mea a fost fondatã de una dintre cele mai mari instituþii din þara mea.
Suntem foarte bucuroºi cã putem lucra în România ºi suntem la fel de bucuroºi cã am avut

ocazia sã ascultãm propunerile domnului Toma ºi ale celorlalþi membri.
Nu doresc sã scot în evidenþã experienþa, ºi nici nevoia unei bune contabilitãþi, care este,

totuºi, un element esenþial al unei societãþi moderne, vorbind nu numai despre economia de piaþã;
ea este importantã pentru economie ºi, de asemenea, pentru dimensiunea socialã a societãþii. Vom
face tot posibilul pentru a îndeplini aceastã muncã.

Preºedintele dumneavoastrã, domnul Toma, a fãcut niºte remarci foarte importante. În special,
aº vrea sã amintesc una din ele. Prima este foarte importantã, aceea despre activitatea de auditare,
ce face parte din infrastructura economicã, lucrul cu bãncile, cu profesiunea avocaþilor ºi, bineînþeles,
în ceea ce priveºte legãtura cu Guvernul ºi alte autoritãþi. Exercitarea unei profesiuni contabile are
o dimensiune verticalã ºi una orizontalã.

A doua remarcã pe care aº vrea s-o fac este aceea în legãturã cu multiplele utilizãri ale profesiunii
contabile. Toatã lumea are nevoie de contabili: contribuabilii, Guvernul ºi chiar investitorii. ªi
problema este cã lucrurile sunt diferite în serviciile de contabilitate.

Este foarte important ca cei care folosesc contabilii sã foloseascã contabili foarte bine pregãtiþi
ºi sã fie pregãtiþi la standarde profesionale ridicate, iar utilizatorii de contabili, adicã investitorii,
directorii sau contribuabilii sã poatã face aranjamentele potrivite în ceea ce priveºte standardele.

Ultima remarcã este cã acest lucru nu se poate rezolva rapid. Þara mea, de exemplu, instituþia
mea, care a fost înfiinþatã acum 90 ani, încã este pe cale de a se dezvolta. Noi nu suntem perfecþi,
trebuie sã continuãm progresul nostru. Este o problemã de rãbdare ºi de muncã grea.

Noi, cei din þara mea ºi care aparþin profesiei mele, vom fi foarte fericiþi sã vã împãrtãºim din
experienþa noastrã ºi din succesele noastre ºi, bineînþeles, din eºecurile noastre în exercitarea profesiei
contabile, din ceea ce este de valoare ºi poate fi folosit pentru publicul larg, pentru membrii care
exercitã aceastã profesiune, pentru societate ºi pentru economia mondialã.

Vã doresc succes în acest lucru ºi vom fi alãturi de dumneavoastrã.
Vã mulþumesc foarte mult!
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Alocuþiunea dlui JACQUES POTDEVIN,
preºedinte de onoare al Companiei Naþionale a Comisarilor de Cont,
responsabil cu acþiunile de cooperare internaþionalã ale profesiei franceze

Domnule preºedinte,
stimaþi invitaþi,
stimaþi colegi,

Este o mare onoare de a vã întâlni; am fost deja acum doi ani împreunã cu dumneavoastrã.
Aceste congrese sunt, pentru noi, în general, în lume, evenimente importante, cu atât mai importante
cu cât ne ajutã sã pregãtim viitorul, ne ajutã sã ne facem bilanþul muncii noastre ºi, uneori, ne aratã
insuficienþele de care trebuie sã þinem cont.

Deci aº vrea sã vã încurajez pe parcursul acestor lucrãri, deoarece dumneavoastrã vã puneþi
unele probleme, unele întrebãri, cum ar fi necesitatea de a apãrea în public independenþi. Aparenþa
independenþei este mult mai importantã decât însãºi independenþa. Dacã vã încurajez în aceste
lucrãri este pentru faptul cã meritaþi o recompensã.

Aº vrea sã vã reasigur cã economia de piaþã pune, pe planul dezvoltãrii, multe probleme. În
unele þãri, care au ºtate mai vechi decât România, noi constatãm cã în unele perioade de crizã,
profesioniºtii sunt niºte interlocutori privilegiaþi, ºi cã, în economiile curente prezente, mai mult de
douã treimi din activitatea noastrã constã în activitatea firmelor mici ºi mijlocii. Acestea folosesc
serviciile unor profesioniºti. Dumneavoastrã aveþi o piaþã mare, o piaþã mare de structuri care se va
dezvolta ºi care va fi obligatã sã utilizeze competenþele dumneavoastrã.

Eu vã promit cã, prin ceea ce vom întreprinde, vom învãþa sã rezolvãm multe lucruri. Bineînþeles
cã trebuie sã ne suflecãm mânecile ºi sã abandonãm unele idei învechite. Suntem alãturi de
dumneavoastrã, pentru a vã ajuta.

Vã mulþumesc foarte mult!

Alocuþiunea dlui MASUM TÜRKER,
vicepreºedinte al "TÜRMOB" Turcia, membru în Comitetul de Educaþie IFAC

Stimate domnule preºedinte,
stimate domnule primar,
doamnelor ºi domnilor,
stimaþi colegi,

Vã adresez un salut cordial, în numele a 46.000 de colegi de breaslã care îºi desfãºoarã activitatea
în Turcia.

Noi, de 75 de ani, ca membri ai unei profesiuni libere, desfãºurându-ne activitatea într-o
economie de piaþã liberã, ne aflãm faþã în faþã cu unele dificultãþi ºi cred cã aceste dificultãþi le vom
învinge.

Observ cã dumneavoastrã, în procesul de trecere, de tranziþie cãtre economia de piaþã, sunteþi
obligaþi sã rezolvaþi aceleaºi probleme, aceleaºi dificultãþi ca ºi noi, ºi nu numai aºa cum am fãcut
noi, dar ca ºi celelalte societãþi, asociaþii ºi instituþii de breaslã, v-aþi propus sã rezolvaþi, în timpul
cel mai scurt posibil, aceleaºi probleme pe care ni le-am propus ºi noi.
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În cadrul acestei colaborãri dintre noi, dorim sã vã împãrtãºim experienþa noastrã, ceea ce am
acumulat noi pânã acum, preluând de la dumneavoastrã experienþa dumneavoastrã ºi ceea ce faceþi
dumneavoastrã bun.

Sunt convins cã vom contribui ºi mai mult la dezvoltarea frãþiei, prieteniei ºi simpatiei reciproce
care dãinuie între þãrile noastre de mai bine de 500 de ani. Dacã îmi permiteþi, în acest sens, aº vrea
sã vã relatez cam cum am putut sã rezolvãm noi, în Turcia, o chestiune, un aspect la care s-au
referit, atât domnul secretar de stat, cât ºi domnul preºedinte Marin Toma.

Este vorba de contabilii neautorizaþi, despre obligarea acestora de a þine registre ºi evidenþe cu
privire la activitatea pe care o desfãºoarã, precum ºi de acordarea unei mai mari preponderenþe
contabililor ºi experþilor autorizaþi. Noi am denumit activitatea acestor contabili neautorizaþi activitate
de contabili piraþi.

Eradicarea activitãþii unor asemenea contabili piraþi nici la noi nu e pe deplin rezolvatã, iar
încercãrile noastre de a preîntâmpina evaziunea fiscalã, de a-i obliga pe aceºtia sã þinã registre ºi
evidenþe asupra propriilor activitãþi ne-a îngreunat ºi nouã relaþiile cu Ministerul de Finanþe ºi, de
fapt, ne-a îngreunat propria noastrã activitate.

Dupã discuþiile pe care le-am avut, începând din anul acesta, cei de la Ministerul nostru de
Finanþe au hotãrât cã nu vor admite niciunui contribuabil sã-ºi depunã declaraþiile de impunere de
impozit la Ministerul de Finanþe dacã aceste documente nu au ºi viza unor experþi contabili ºi a
unor consilieri financiari autorizaþi ºi, astfel, s-a reuºit ca, în veniturile din sistemul de impozite din
anul în curs, sã se înregistreze o creºtere de 40%.

La ora actualã, Ministerul de Finanþe, de câte ori are prilejul, declarã cã stâlpul de susþinere al
economiei îl constituie contabilii autorizaþi ºi experþii contabili.

Iar statul, încrezându-se în capacitatea ºi sinceritatea expertului contabil ºi a acelora care lucreazã în
aceastã profesiune, este convins, ca ºi noi, cã foarte multe dificultãþi care stau în faþa dezvoltãrii noastre
economice vor fi înlãturate, vor fi eradicate. Cu aceastã convingere, vã mulþumesc foarte mult pentru
atenþie, vã doresc tuturor mult succes în activitatea dumneavoastrã ºi a Congresului dumneavoastrã!

Alocuþiunea dlui prof. IAN MARRIAN,
director al ICAS, Institutul Experþilor Contabili din Scoþia

Domnule preºedinte,
doamnelor ºi domnilor,

Permiteþi-mi ca, în calitate de profesor al Fundaþiei de Contabilitate din Marea Britanie, sã vã
adresez câteva cuvinte.

Am fost onorat, acum doi ani, sã fiu invitat, încã o datã, în oraºul dumneavoastrã ºi am fost
onorat, de asemenea, pentru faptul cã institutul nostru a putut lucra cu Ministerul de Finanþe ºi cu
CECCAR, ºi cu alte autoritãþi în dezvoltarea unor standarde de contabilitate, aici, în România.
Cred cã aceasta este o dezvoltare importantã la nivel naþional ºi la nivel mondial, iar noi încercãm sã
atingem niºte standarde armonizate. Eu cred cã România are un rol ºi un loc aparte în aceastã
standardizare la nivel internaþional.

Aºa cum domnul Peter Kemp a menþionat, institutul din þara mea are ceva timp de la naºtere.
Ne-am înfiinþat în 1874 ºi se pare cã suntem Corpul, din domeniul contabilitãþii, cel mai vechi din
lume. Dar, aºa cum domnul Kemp a menþionat, nu am rezolvat încã toate problemele ºi încã avem
de soluþionat chestiuni care guverneazã activitatea noastrã ºi responsabilitatea faþã de interesul
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public. De aceea, cred cã subiectul conferinþei de aici, de astãzi ºi de mâine, este foarte bine ales ºi
sunt nerãbdãtor sã lucrez cu dumneavoastrã în urmãtoarele douã zile.

Vã mulþumesc!

Alocuþiunea dlui KIRO SONEVSKI,
preºedintele Asociaþiei Contabililor ºi Revizorilor din Macedonia

Stimaþi colegi,

Participarea noastrã la Congresul dumneavoastrã de astãzi este legatã de iniþiativa pentru
înfiinþarea unei Asociaþii Regionale a Specialiºtilor în Domeniul Contabilitãþii ºi Auditului din
Balcani ºi din þãrile riverane Mãrii Negre.

În cursul zilei de ieri, în urma unei dezbateri largi, noi am susþinut aceastã iniþiativã a
reprezentanþilor Asociaþiei dumneavoastrã.

Ca preºedinte al Asociaþiei noastre, permiteþi-mi sã vã salut pe toþi cei prezenþi la Congresul de
astãzi, în nume personal, în numele membrilor delegaþiei noastre, în numele tuturor membrilor
Asociaþiei noastre ºi sã vã urez succes la lucrãri.

Vã mulþumesc pentru atenþie!

Alocuþiunea dlui ALEX HILMAN,
preºedintele Institutului Contabililor Publici Autorizaþi din Israel

Domnule preºedinte,
doamnelor ºi domnilor,

Prezenþa mea aici, la Sibiu, ca reprezentant al contabililor din Israel, împreunã cu ceilalþi
delegaþi din toatã lumea, aratã direcþia în care se îndreaptã profesia contabililor, împreunã cu întreaga
economie mondialã, spre globalizare, pornind de la începutul acestui domeniu.

Am citit o carte a lui Jaques Leeck, în care este prezentatã o teorie foarte interesantã despre
"efectul de fluture".

Conform lui Jaques Leeck, bãtãile aripilor de fluture, în Orientul îndepãrtat, pot produce
uragane mari în Statele Unite.

Nu sunt foarte sigur dacã aceastã teorie este bunã în ceea ce priveºte "bãtãile aripilor de fluture"
ºi uraganele, dar sunt sigur cã acest lucru poate fi dovedit în ceea ce priveºte economia mondialã ºi
piaþa de capital.

Anul trecut ne-am confruntat cu un impact în legãturã cu incidenþa "bãtãilor aripilor de
fluture" asupra burselor, vorbesc de bursele de valori din toatã lumea, acest lucru provocând cãderea,
iar efectele negative dintr-o parte a lumii au avut consecinþe în altã parte a lumii.

Aceasta este manifestarea financiarã a teoriei domnului Leeck ºi acesta este mesajul.
Atunci când existã fricþiuni între þãri sau fricþiuni între pieþele de capital, o miºcare uºoarã

într-o parte a lumii se transformã într-o adevãratã furtunã în cealaltã parte a lumii.
Lumea, doamnelor ºi domnilor, a luat aceastã hotãrâre, de a reduce fricþiunile, de a minimaliza

fricþiunile politice, dar mai important este cã încearcã sã elimine, pe cât posibil, fricþiunile
economice.
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Lumea modernã s-a hotãrât sã creeze piaþa de capital globalã, sã stabileascã o armonizare ºi sã
utilizeze o limbã, care sã faciliteze comunicarea într-o lume supusã fricþiunilor ºi conflictelor.

Profesia contabilã este chiar în mijlocul acestei activitãþi, lumea devine din ce în ce mai mult
un adevãrat sat, iar noi trebuie sã stabilim mijloace de comunicare pentru aceasta.

Pentru a facilita comunicarea printr-o limbã comunã ºi pentru a stabili reguli uniforme,
Organismele Experþilor Contabili din toatã lumea trebuie sã aibã anumite iniþiative. Cel mai bun
mod de a face acest lucru este sã se stabileascã legãturi puternice între instituþii ºi alte foruri contabile
din întreaga lume.

Acest proces a început cu mulþi ani în urmã ºi se va intensifica, iar acest lucru este arãtat ºi
aici, în România. Trebuie întãrit contactul între contabilii din România ºi cei din alte þãri.

Cu aceastã ocazie, invit pe toatã lumea la urmãtoarea Convenþie, care va avea loc în anul
2000, în Israel.

Vã mulþumesc foarte mult!

Alocuþiunea dlui ANTONIO TAMBORINO,
membru în Consiliul Naþional al Experþilor Contabili din Italia,
reprezentantul preºedintelui Francesco Serao

Domnule Preºedinte, stimaþi reprezentanþi ai autoritãþilor,
Stimaþi invitaþi,
Stimaþi colegi,

Este o mare onoare pentru mine sã fiu prezent astãzi, aici, în calitate de consilier naþional al
Consiliului Naþional al Experþilor Contabili din Italia. Îl reprezint pe preºedintele Institutului
nostru, domnul Francesco Serao.

Printre dumneavoastrã mã simt ca acasã la mine.
Originile noastre comune, latine, ne fac sã avem aceeaºi mentalitate, acelaºi mod de a gândi.
Domnul preºedinte al Institutului dumneavoastrã, Marin Toma, la încheierea discursului a

spus cã profesia noastrã este o profesie de actualitate pentru viitor.
Eu am venit aici, astãzi, nu ca sã vã învãþ, nu ca sã vã þin lecþii, ci sã învãþ de la dumneavoastrã.
Sper cã, împreunã, vom contribui la completa liberalizare a economiei dumneavoastrã.
Noi, italienii, avem o vorbã: "Contabilii trebuie sã fie mai puþin contabili ºi mai mult economiºti".
Nu vreau sã vã rãpesc din timpul dedicat lucrãrilor Congresului. Vreau numai sã vã reamintesc

cã în zilele de 1, 2 ºi 3 octombrie, la Napoli, se va desfãºura cel de-al 13-lea Congres Naþional.
Vã mulþumesc ºi succes Congresului!

Alocuþiunea dlui DFERENC EPERJESI,
vicepreºedintele Camerei Auditorilor din Ungaria

Stimate domnule Toma,
Doamnelor ºi domnilor,

În numele Camerei Auditorilor din Ungaria aº vrea sã adresez un salut cãlduros la cea de-a
douãsprezecea Conferinþã a Contabililor din România.
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Este o ocazie specialã pentru delegaþia noastrã din Ungaria sã participe la acest eveniment.
Aº vrea sã vã mulþumesc pentru organizarea minunatã ºi, totodatã, sã mulþumesc organizatorilor.
Ca îndrumãtor tehnic al IFAC, sper cã voi colabora împreunã cu colegii din România în

deceniul recalificãrii ºi al calificãrii contabililor.
Acest þel va fi atins împreunã cu alte ºase þãri din regiune ºi pentru aceasta mai întâi vom

distribui programele de lucru ale IFAC.
Cred cã acest eveniment este de ajutor pentru globalizarea profesiunii contabilitãþii, întrucât,

precum ºtiþi, existã o anumitã disputã privind standardele în domeniul contabilitãþii.
Trebuie sã contribuim împreunã cu experienþa noastrã la armonizarea procedurilor contabile

din regiune.
Principala noastrã þintã este sã dezvoltãm în acest domeniu o înþelegere mutualã cu colegii din

România.
Sper cã acest eveniment va adânci relaþiile de prietenie cu colegii din România.
Vã mulþumesc pentru atenþia dumneavoastrã!

Alocuþiunea dlui MIROSLAV MILOVANOVICH,
preºedintele Adunãrii Generale a Institutului Profesiei Contabile din Iugoslavia

Stimate colege,
Stimaþi colegi,
Stimate domnule preºedinte Toma,

Folosesc aceastã ocazie ca sã vã transmit salutul din partea Asociaþiei Contabililor ºi Revizorilor
din Iugoslavia.

Vã mulþumesc pentru organizarea deosebitã a acestei manifestãri; am vãzut acest oraº frumos
ºi cred cã sunt create toate condiþiile ca noi sã ne simþim deosebit.

La iniþiativa organizaþiei dumneavoastrã ºi datoritã preocupãrilor preºedintelui ei, ieri am avut
în dezbatere o iniþiativã de constituire a Federaþiei Balcanice ºi a þãrilor riverane Mãrii Negre
privind profesiunea de contabil ºi auditor.

Probabil cã în lunile ianuarie-februarie din anul viitor se vor definitiva lucrãrile privind înfiinþarea
acestei Federaþii ºi scopul constituirii unor astfel de organisme este tocmai de a se ajunge la
armonizarea activitãþii desfãºurate de noi toþi în aceastã zonã balcanicã ºi în zonele riverane Mãrii
Negre, astfel încât sã putem sã ridicãm nivelul pregãtirii generale a membrilor Asociaþiilor noastre.

Aº dori sã mulþumesc Asociaþiei dumneavoastrã, preºedintelui Toma, precum ºi Asociaþiei din
Italia, cã ne-au propus ºi anul trecut Asociaþia noastrã a devenit membrã IFAC.

Eu vã felicit pentru existenþa dumneavoastrã îndelungatã, de peste 75 de ani. Noi fiinþãm de
abia vreo 45 de ani, dar relaþiile noastre bilaterale au fost întotdeauna la cel mai înalt nivel, atât
relaþiile dintre Belgrad ºi Bucureºti, cât ºi relaþiile dintre Belgrad ºi Timiºoara.

Urez succes lucrãrilor Congresului!
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Alocuþiunea dlui MIHAI CÃRÃUª,
preºedintele Asociaþiei Profesioniºtilor Contabili din Moldova

Mult stimate domnule preºedinte Marin Toma,
Onoratã asistenþã,

Ca preºedinte al Asociaþiei Contabililor ºi Auditorilor din Republica Moldova îmi face o deosebitã
plãcere sã mã aflu între dumneavoastrã.

Am avut fericita ocazie sã fiu cu doi ani în urmã participant la cel de-al XI-lea Congres al
profesiunii contabile din România, oferindu-mi-se, astfel, posibilitatea de a asculta un ºir de referate
foarte importante ale profesorilor universitari de înaltã calificare, lucrãri care ne-au ajutat sã promovãm
profesiunea contabililor ºi în Republica Moldova, în Moldova de peste Prut.

Vreau, cu permisiunea dumneavoastrã, sã expun ce am fãcut ºi ce facem ºi noi, în Republica
Moldova, în acest domeniu.

Din 1996 am elaborat standardele naþionale de contabilitate, în baza standardelor internaþionale,
care, prin Ordinul ministrului finanþelor, se implementeazã de la 1 ianuarie 1998.

De asemenea, a fost elaborat un nou plan de conturi, norme metodologice de utilizare a
acestor conturi ºi tot acest sistem nou contabil, desigur, se aplicã în Republica Moldova.

S-a fãcut mult, desigur, pentru instruirea ºi pregãtirea contabililor practicieni, pentru a pune
în practicã, cu succes, acest nou sistem contabil.

Desigur cã am avut aportul Ministerului Finanþelor, Guvernului Republicii Moldova ºi
organizaþiei Price Waterhouse.

Actualmente lucrãm în aceastã direcþie cu firma USAID, care ne acordã, de asemenea, o
asistenþã consultativã ºi financiarã ºi continuãm implementarea noului sistem contabil.

Am mai început de la 1 ianuarie anul curent sã elaborãm standarde naþionale de audit, tot
în baza standardelor internaþionale, ºi cu aportul organizaþiei USAID vom continua acest
lucru.

Noi sperãm cã participarea noastrã la acest Congres al dumneavoastrã, al XII-lea, ne va da
posibilitatea sã acumulãm cunoºtinþe profunde, pentru promovarea ºi pe mai departe a profesiunii
contabile în Moldova de peste Prut.

Vã mulþumesc frumos!

Alocuþiunea dlui ROB PETERS,
director de proiect - cooperare România-Olanda

Doamnelor ºi domnilor,

Este ocazia noastrã sã vã salutãm la cel de-al XII-lea Congres din partea Corpului Experþilor
Contabili din Olanda.

Aº vrea sã vã felicit pentru aceastã organizare ºi sã vã spun cã nu am venit cu mâinile goale,
deoarece am sã prezint astãzi un proiect nou, care a fost realizat în cooperare cu CECCAR ºi care
a fost finanþat de Uniunea Europeanã.

Pe data de 2 septembrie 1996 a început cooperarea între CECCAR ºi organizaþia noastrã.
Scopul acestei cooperãri este sã contribuie la dezvoltarea profesiunii contabile din ambele þãri prin
împãrtãºirea experienþei noastre în domeniu.
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Pentru început am sã fac o scurtã prezentare a acestui proiect, care este finanþat de Uniunea
Europeanã.

Titlul proiectului este "Contabilitatea în viitor" ºi scopul acestui proiect este sã ofere contabilitãþii
din România metode noi de lucru, conforme cu cele din Vest.

Al doilea scop este sã creeze un mediu profesional în cadrul cãruia sã puteþi lua contact cu
colegii din occident, iar al treilea obiectiv este sã sprijine CECCAR din punct de vedere material,
inclusiv cu software pentru calculator.

Acest proiect va începe acum ºi va dura 18 luni.
Vom organiza cursuri de instruire pentru 20 de colegi din România, iar prima sesiune a

acestor cursuri va începe de acum în 6 sãptãmâni, în octombrie.
Dupã terminarea acestui curs, cei 20 de colegi din România vor organiza, la rândul lor, un

curs de instruire pentru alþi colegi din þarã ºi aceasta va avea loc în anul 1999.
În paralel cu aceasta vom organiza trei seminarii a câte douã zile, care vor avea ca subiect de lucru

începerea unei afaceri, ºi estimãm cã numãrul participanþilor pe seminar va fi de aproximativ 50.
Deci ideea este ca cei 20 de membri CECCAR, care vor fi instruiþi la început sã instruiascã

alþi colegi de-ai lor, astfel ca, în final, 240 de membri CECCAR sã frecventeze aceste cursuri de
instruire.

Desigur cã acest proiect va trebui sã fie administrat de cãtre un Comitet Coordonator. Acest
Comitet va consta în douã persoane - una este domnul Marin Toma, iar cea de-a doua persoanã este
preºedintele contabililor din Olanda.

Va mai exista o echipã de coordonare, care va consta în trei contabili din România ºi doi din
Olanda, iar pentru activitãþile curente ale acestui Comitet va exista un responsabil de proiect.

Doamnelor ºi domnilor,
Suntem nerãbdãtori sã lucrãm împreunã, având în vedere experienþa dumneavoastrã, ca ºi

calitatea noastrã de reprezentanþi ai CECCAR ºi, bineînþeles, ca reprezentanþi ai Biroului Central
din Bucureºti.

Sperãm sã vã vedem curând, în cadrul seminariilor de instruire.
Vã mulþumesc foarte mult!

Alocuþiunea dlui PAUL LURKIN,
vicepreºedinte al Federaþiei Internaþionale a Experþilor Contabili Francofoni

Vreau sã vã spun, în primul rând, cât de mult am admirat rãbdarea dumneavoastrã din aceastã
dimineaþã ºi interesul pe care l-aþi manifestat pentru aceste lucrãri.

Este adevãrat, vin aici ºi vã aduc salutãrile din partea profesiei contabile din Belgia, dar, mai
ales, salutul meu de vicepreºedinte al Federaþiei Internaþionale a Experþilor Contabili Francofoni.
Vã aduc salutul celor 23 de þãri care sunt interesate de limba francezã, atât în Europa, cât ºi în
Africa ºi Canada.

Federaþia Internaþionalã a Experþilor Contabili Francofoni, pe scurt FIDEF, aduce un sprijin
profesioniºtilor, acþiunilor de pregãtire profesionalã ºi, dupã cum FIDEF este reprezentatã la IFAC,
prin intermediul a douã comitete - unul de recepþie, de primire ºi unul de formare. Deci aceastã
Asociaþie doreºte ca ºi România sã facã parte din ea, ºi deci l-aº invita pe domnul Toma sã depunã
actul de candidaturã, ca membru FIDEF, pentru profesia contabilã din România.

Aº dori, pe scurt, sã insist asupra discursului preºedintelui dumneavoastrã.
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Vedeþi dumneavoastrã, putem sã ne imaginãm legi, putem constrânge profesioniºtii, putem
constrânge chiar o întreagã profesiune, dar ceea ce nu putem face este sã frângem omul.

Ceea ce este important în aceastã profesie, din punct de vedere al independenþei, din punct de
vedere al pregãtirii, al calificãrii, este conºtiinþa dumneavoastrã profesionalã.

Am spus aceasta pentru cã, în pregãtirea profesionalã, existã mai multe aspecte: întâi -
cunoºtinþele, apoi - ceea ce noi numim a ºti sã fii, sã devii. În ziua de astãzi nu putem trãi o profesie
de sine stãtãtoare, cãci un bun profesionist trebuie sã aibã toate tipurile de abilitãþi pe care le-am
enumerat.

Cum s-a spus deja, independenþa este deci deontologia, deci morala-profesionalã. Eu cred cã
este util, într-o þarã, ca profesia sã facã sã fie cunoscutã, ca toate autoritãþile publice sã ºtie ºi sã afle
cã ceea ce conteazã este a avea o profesie liberalã independentã, care sã poatã, prin competenþa sa,
sã afirme aceastã independenþã.

Cel care este dependent nu este liber.
Deci, faþã de autoritãþile unui stat, una dintre marile sale bogãþii ar fi aceea de a avea o

profesiune activã, competentã, ca cea a dumneavoastrã.
Vã mulþumesc!

Aspect din salã de la Congresul al XII-lea al profesiunii contabile
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Aspect din salã de la Congresul al XII-lea al profesiunii contabile

La cocktailul în cinstea participanþilor - Congresul al XII-lea




