
321

Activitatea
Corpului Experþilor Contabili ºi Contabililor
Autorizaþi din România desfãºuratã în anul 1999

"CECCAR va trebui sã gãseascã, pentru membrii sãi, cea mai bunã cale de îmbinare
între interesul public, protecþia împotriva crimei organizate, a corupþiei, a spãlãrii
banilor, ºi apãrãrarea prestigiului ºi independenþei profesiei ºi a profesionistului
contabil; va trebui acordatã o deosebitã atenþie Codului etic al Corpului, ca
instrument general de prevenire a pericolelor publice, de evitare a atragerii
contabililor profesioniºti ºi auditorilor în acte de corupþie, spãlare de bani sau alte
activitãþi criminale."
(Extras din Raportul expus de Preºedintele Marin Toma la Conferinþa Naþionalã
a Corpului Experþilor Contabili ºi Contabililor Autorizaþi din România)

Aspect din timpul lucrãrilor Conferinþei Naþionale a Corpului Experþilor Contabili ºi Contabililor
Autorizaþi din România

Anul 1999 a fost pentru CECCAR, ca ºi pentru profesiune, un an plin de hopuri ºi evenimente,
influenþat de urmãtoarele probleme interne:

Pe plan politic ºi economic þara noastrã a continuat sã se afunde în recesiune. Conducãtorii
noºtri - toþi cei care s-au succedat - n-au reuºit pânã acum sã ºtranguleze problemele economice ºi
financiare ale þãrii, realizând restructurãrile, privatizãrile ºi/sau eliminãrile de întreprinderi ce constituie
o cheltuialã pentru stat ºi, deci, pentru naþiune; nu s-au redus inflaþia ºi efectele ei perverse; nu
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avem o ofertã de politicã a dobânzilor pe termen mediu ºi lung atractivã pentru economisire; piaþa
financiarã (BVB, RASDAQ) nu a fãcut încã trecerea de la stadiul speculativ la o piaþã de investiþii;
nu a mãrit masa monetarã la dispoziþia economiei prin majorarea vitezei de circulaþie a acesteia. Cel
puþin pentru aceastã ultimã problemã era suficient sã se reducã circulaþia fiduciarã prin aplicarea
unei politici voluntariste ºi sã se dezvolte masa de capitaluri sub formã scripturalã, ceea ce ar fi avut
drept corolar o mai mare transparenþã a economiei naþionale - utilã pentru profesioniºtii contabili
-, o reducere importantã a pieþei negre ºi a activitãþilor ilicite, facilitând totodatã activitãþile statului
în ceea ce priveºte lupta contra spãlãrii banilor murdari.

Politicile de privatizare au fost conduse nerealist ºi pe termen scurt, în funcþie de interese
specifice. Ar fi fost de dorit - dovadã stau cifrele - ca acestea sã se facã într-un context pe termen
mediu ºi lung. Politica fiscalã aplicatã continuã sã decapitalizeze întreprinderile ºi sã agraveze
pauperizarea. Fiscalitatea globalã avea, în ceea ce priveºte economia, un singur element inovator:
numele.

În anul 1999 s-a fãcut trecerea de la un CECCAR care, dat fiind numãrul mare de membri ºi
totodatã din cauza diversitãþii intereselor lor, nu avea posibilitatea de a duce o acþiune coerentã ºi
adaptatã nevoilor acestora, la un CECCAR obligat sã fie dinamic, sã se adapteze în permanenþã la
evoluþiile tehnologice ale profesiunii contabile, preocupat de calitatea activitãþilor desfãºurate de
membri, de transferul de competenþe ºi cunoºtinþe, de problemele lor de marketing, de controlul
respectãrii regulilor deontologice ºi de eticã, de aplicarea normelor internaþionale, de supravegherea
regulilor de concurenþã etc.

Încã o paginã din istoria CECCAR a fost întoarsã. S-a trecut de la o instituþie profesionalã cu
inimã ºi suflet difuze, la concretizarea identitãþii Corpului.

Dacã în 1998 se vorbea de trecerea de la cantitate la calitate, putem spune cã 1999 a fost o
piatrã de hotar pentru stabilizarea unei calitãþi în activitãþile realizate de CECCAR, pentru îndreptarea
cãtre definirea ºi aplicarea unor norme de calitate ºi de rezultat pe plan intern.

Apariþia Ordonanþei de urgenþã nr. 75 - care se asimileazã ºi în prezent cu o naþionalizare a
auditului - n-a fãcut decât sã învenineze climatul, deja puternic structurat la stânga ºi la dreapta de
bãtãlii pentru cucerirea clopotniþei.

Dificultãþile relaþionale cu Ministerul Finanþelor au provenit în principal din faptul cã unor
salariaþi ai acestuia le era greu sã abandoneze o parte din prerogative ºi/sau vechile privilegii pentru
a-ºi asuma altele, în raport mai direct cu realitãþile unei economii de piaþã de tip liberal, cã unii
funcþionari ai acestei instituþii nu vroiau sã renunþe la unele surse de venituri.

Ceea ce se mai putea constata este cã în România se emiteau legi fãrã a fi consultat nimeni ºi
mai ales profesioniºtii. Din aceastã cauzã CECCAR a avut datoria de a-ºi procura mijloacele necesare
financiare ºi umane care sã-i permitã sã ducã acþiuni de lobby, prin care sã apere interesele
profesioniºtilor faþã de unele decizii.

Într-adevãr, unei legi, odatã votatã ºi publicatã, era prea târziu sã i se mai modifice conþinutul.
În ceea ce priveºte legile de organizare ºi funcþionare a Corpului, anul 1999 a fost marcat în

mod persistent de lipsa de disciplinã ºi informare pe care Corpul trebuia în mod obligatoriu sã o
depisteze, atât pe plan intern, cât ºi vizavi de cei care exercitau profesia în ilegalitate.

Unele propuneri fãcute în raportul Conferinþei Naþionale din 27 martie 1999 nu au fost
urmate de efecte, aºa cum s-a hotãrât, din cauza unor evenimente diverse, care au obligat Corpul sã
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facã faþã unor situaþii noi pe tot parcursul anului ºi chiar sã fie combativ în faþa unor atacuri venite
atât din interior, cât ºi din exterior.

Conferinþa Naþionalã a CECCAR. Aspect din salã

Conferinþa Naþionalã a CECCAR. Aspect din salã
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Tot în 1999, CECCAR ºi-a schimbat sediul. S-a trecut de la poziþia de locatar la aceea de
proprietar, dispunând de o altã modalitate de a-ºi consolida imaginea atât pe plan naþional ºi
internaþional, cât ºi material.

Pe plan internaþional, 1999 a fost un an foarte activ pentru CECCAR, atât în raporturile
cu organismele internaþionale de normalizare - IFAC ºi IASC -, cât ºi în cadrul diferitelor comisii
de lucru ale FEE.

Prin semnarea unor acorduri de colaborare ºi parteneriat s-a consolidat poziþia Corpului în
lume.

CECCAR beneficiazã de acorduri privilegiate cu anumite þãri, cum ar fi Franþa sau Olanda,
care se traduc, pentru aderenþi, prin programe de formare ori transferuri de tehnologii.

Organizarea, pe 15 ºi 16 septembrie 2000, a celui de-al XIII-lea Congres al Corpului va fi
încã un mijloc de a întãri ºi afirma locul profesioniºtilor români ºi al instituþiei lor profesionale în
interiorul ºi în afara României.

Acest an a fost caracterizat printr-o muncã permanentã ºi susþinutã, ale cãrei contururi pot fi
cu uºurinþã apreciate dacã privim numãrul important de procese-verbale ale ºedinþelor plenare, cât
ºi deciziile luate în ceea ce priveºte profesiunea ºi modul de funcþionare a CECCAR.

Aspecte din timpul lucrãrilor ºedinþei Consiliului Superior al CECCAR
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Aspecte din timpul lucrãrilor ºedinþei Consiliului Superior al CECCAR

Dacã se iau în considerare importanþa obiectivelor propuse pentru anul 1999 ºi evoluþia
CECCAR în contextul economic, politic ºi social al acelui an, cât ºi problemele interne de funcþionare
deja evocate la care a trebuit sã facã faþã, la care am putea adãuga lipsa de disciplinã ºi competenþã,
înþelegem cu uºurinþã de ce unele probleme nu au fost tratate aprofundat sau deloc la nivelul
Corpului:

a) Faþã de ceea ce s-a propus în 1998, anul 1999 a însemnat pentru CECCAR o perioadã în
care capacitatea lui de decizie ºi de organizare în domeniul reformei profesiunii a fost slãbitã atât
din interior, de membri ai CECCAR, cât ºi de Ministerul Finanþelor, care nu a vrut niciodatã sã
recunoascã realitãþile CECCAR ca reprezentant al intereselor profesiunii, care, prin acþiunea sa, a
încercat tot timpul sã submineze responsabilitãþile CECCAR ºi nu a înþeles încã necesitatea lucrului
în comun, în interesul þãrii ºi al economiei, al naþiunii, al profesiunii ºi al normelor contabile în
vigoare, dorind sã atragã CECCAR sub tutelã, ba chiar sã scoatã o parte din prerogativele pe care le
avea în domeniul auditului, prin apariþia Ordonanþei de urgenþã nr. 75/1999.

b) Competenþele de autoreglementare ale profesiunii s-au manifestat în principal prin:
- activitãþile de formare, cu Regulamentul pentru efectuarea stagiului ºi examenul de aptitudini,

în vederea accesului la calitatea de expert contabil ºi contabil autorizat;
- la finele anului, dupã apariþia Legii nr. 186, care consolida independenþa profesiunii

contabile, Corpul a emis propuneri de modificare ºi completare a Regulamentului de
Organizare ºi Funcþionare al CECCAR.

c) Dacã în 1998 se vorbea de recunoaºterea CECCAR ca organism autonom de interes public
- viziune largã, în 1999 s-a constatat cã acest efort trebuie menþinut ºi focalizat cãtre:

- întreprinderile cotate;
- întreprinderile mici ºi mijlocii;
- ansamblul instituþiilor financiare din România;
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- auditul extern al întreprinderilor de stat care funcþionau ca ºi întreprinderile private, care
trebuia sã dea seama publicului plãtitor de impozite, cu scopul de a scoate în evidenþã
importanþa pe care o avea transparenþa datelor contabile în ameliorarea competitivitãþii
întreprinderii.

Pe plan internaþional, 1999 a fost un an foarte activ pentru CECCAR, atât în raporturile cu
organismele internaþionale de normalizare - IFAC ºi IASC -, cât ºi în cadrul diferitelor comisii de
lucru ale FEE.

Prin semnarea unor acorduri de colaborare ºi parteneriat, a început consolidarea poziþiei Corpului
în lume.

d) În ceea ce priveºte activitãþile CECCAR în cadrul IFAC sau IASC, acestea au fost reduse
la strictul necesar, deoarece, în 1999, aceste organizaþii au început o restructurare internã de
anvergurã, pentru a putea face faþã efectelor mondializãrii economiei.

e) Activitatea CECCAR pe plan internaþional s-a manifestat ºi prin semnarea unor acorduri
de parteneriat sau de cooperare.

f) Trebuie semnalat cã prima Conferinþã regionalã a profesiei contabile din þãrile balcanice ºi
riverane Mãrii Negre, al cãrei iniþiator a fost CECCAR, a condus, la finele anului 1999, la înfiinþarea
unei structuri pentru þãrile sud-est europene. Acest rezultat a fost obþinut prin eforturile realizate la
reuniunile de la Sibiu ºi Struga (fosta Republicã Iugoslavã Macedonia), ºi a fost consolidat cu
ocazia primei reuniuni a acestei structuri, ce a avut loc la Sinaia.

Ordonanþa Guvernului nr. 89/25 august 1995 a permis lansarea, pe întreg teritoriul, a douã
mari acþiuni de formare, în lunile octombrie ºi noiembrie 1999, prima privind contabilii autorizaþi
cu studii medii ºi superioare, cea de-a doua privind expertiza contabilã. Ambele, dupã doi ani de
tergiversãri.

În ceea ce priveºte contabilii autorizaþi, în anul 1999 s-au înscris la examene 6.681 de candidaþi,
pe întreg teritoriul þãrii, din care 4.645 cu studii medii ºi 2.036 cu studii superioare. Au fost admiºi
global 3.346, din care 1.956 cu studii medii ºi 1.390 cu studii superioare.

Referitor la expertiza contabilã, din 5.684 de candidaþi înscriºi au fost admiºi 4.585.
Aceste examene au constituit însã, pentru prima datã, doar partea teoreticã din ciclul de

formare ºi acces la profesie, fiind bineînþeles necesarã consolidarea ºi confirmarea acumulãrilor
teoretice printr-o pregãtire practicã, concretizatã într-un stagiu de trei ani. Modalitãþile de realizare
a stagiului practic au fãcut obiectul unui Regulament specific. Dupã terminarea perioadei de practicã,
se organiza un examen de titularizare ca profesionist, care dãdea acces, în caz de reuºitã, la exercitarea
ºi înscrierea în Tabloul Corpului, publicat în Monitorul Oficial.

În domeniul pregãtirii profesionale putem aprecia cã s-au depus eforturi în aplicarea unitarã ºi
beneficã a Normelor de implementare ºi derulare a Programului naþional de formare profesionalã
continuã.

Programul naþional de formare profesionalã a fost conceput pe baza opþiunilor membrilor,
exprimate odatã cu depunerea fiºelor individuale pentru obþinerea vizei anuale de lucru.

El a fost structurat pe cinci discipline de studiu: audit financiar-contabil, contabilitate, fiscalitate,
evaluare ºi pieþe de capital, ºi pe forme de pregãtire, respectiv iniþiere, perfecþionare ºi reciclare.

Cursurile au fost organizate atât la nivel central, cât ºi la nivelul filialelor teritoriale, fiind
susþinute de profesori universitari, lectori ºi formatori - profesioniºti contabili, care se aflã înscriºi
în Lista naþionalã a lectorilor. Filialele teritoriale au elaborat calendarul de desfãºurare a cursurilor,
pe discipline ºi forme de pregãtire, coordonarea ºi corelarea acþiunilor din teritoriu fãcându-se de
cãtre Comisia de Formare Profesionalã care activeazã la nivel central.
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Situaþia centralizatã a numãrului de membri CECCAR care, în anul 1999, au urmat cursurile
pentru disciplinele cuprinse în Programul naþional de formare profesionalã se prezintã astfel:

- Contabilitate: 3.972 cursanþi;
- Fiscalitate: 3.304 cursanþi;
- Audit: 1.525 cursanþi;
- Evaluare: 1.002 cursanþi;
- Pieþe de capital: 30 cursanþi.
Cursurile au fost frecventate de 2.934 de experþi contabili ºi 3.885 de contabili autorizaþi.
În materie de pregãtire profesionalã pe anul 1999, trebuie amintite ºi seminariile ºi întrunirile

profesionale organizate de cãtre toate filialele CECCAR, acþiuni la care participarea a fost mai
numeroasã decât la cursuri, datoritã duratei ºi costurilor mai mici.

În scopul îmbunãtãþirii activitãþii de pregãtire profesionalã, Programul naþional-cadru a fost
completat cu noi teme de curs ºi seminarii, toate pornind de la cerinþele impuse de realitãþile
economice ale þãrii, precum ºi de o serie de noi reglementãri fiscale intrate în vigoare dupã aprobarea
ºi implementarea Programului naþional de formare profesionalã.

Se remarcã interesul deosebit pe care l-a suscitat cursul "Proceduri de lichidare a societãþilor
comerciale", organizat, la iniþiativa CECCAR, în colaborare cu CCIRB (Camera de Comerþ ºi
Industrie a României ºi a Municipiului Bucureºti) ºi ANEVAR (Asociaþia Naþionalã a Evaluatorilor
din România), încã din septembrie 1998, deci cu mult înainte de înfiinþarea Uniunii Practicienilor
în Reorganizare ºi Lichidare din România.

Astfel, în baza Deciziei Biroului Permanent nr. 44/98, prin care s-au aprobat Normele de
desfãºurare a cursurilor de fuziune, dizolvare ºi lichidare a societãþilor comerciale ºi a Protocolului
de colaborare CCIRB - CECCAR - ANEVAR, au fost organizate 22 de cursuri în þarã ºi trei
cursuri în Bucureºti, totalizând un numãr de 2.070 absolvenþi.

Aceste cursuri s-au desfãºurat în cele mai importante filiale CECCAR din þarã ºi au contribuit
la dezvoltarea unor relaþii de colaborare între CECCAR, Camerele de comerþ teritoriale ºi filialele
ANEVAR.

Cursurile au fost deosebit de apreciate de cãtre participanþi, atât din punct de vedere al tematicii,
cât ºi din punct de vedere al calitãþii pregãtirii profesionale a lectorilor (cadre didactice din ASE,
judecãtori sindici, procurori, evaluatori ºi experþi contabili). În acest context au fost întreprinse
toate mãsurile pentru elaborarea suporturilor de curs unitare. Conform tematicii aprobate, au fost
definitivate testele grilã, conþinând cca 200 de întrebãri din domeniul juridic, contabil ºi fiscal,
evaluare, analizã economico-financiarã ºi managementul lichidãrii, ºi s-a instituit un mod unitar de
verificare a cunoºtinþelor acumulate de cursanþi, prin elaborarea, pentru fiecare examen în parte, a
trei sau patru variante de teste grilã, asigurându-se confidenþialitatea acestora.

Tot în anul 1999, conform Deciziei Biroului Permanent nr. 46/98, s-a organizat cursul de
"Evaluare economicã ºi financiarã a întreprinderii" (care, ca ºi cursul "Proceduri de lichidare a
societãþilor comerciale", a fost organizat ºi coordonat de la nivel central, prin Comisia de Formare
Profesionalã). Acest curs, frecventat de peste 600 de membri CECCAR, a beneficiat de o tematicã
îmbunãtãþitã, stabilitã de comun acord cu ANEVAR ºi s-a desfãºurat în cadrul filialelor CECCAR
din Bihor, Constanþa, Vaslui, Galaþi ºi Bucureºti (douã serii), având o duratã de 60 de ore. În urma
desfãºurãrii acestui curs au fost eliberate circa 7.500 de certificate de absolvire pentru economiºtii,
inginerii ºi juriºtii care au absolvit cursul. De asemenea, a fost necesar sã se elaboreze Registrul
evaluatorilor, iar concomitent s-a trecut la eliberarea carnetelor de evaluator ºi la confecþionarea
parafelor aferente în vederea pregãtirii concursului pentru accesul la profesia de expert contabil ºi
contabil autorizat. Au fost organizate, în toate filialele din þarã ºi în Bucureºti, cursuri cu o duratã
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de 140 de ore, modulate în funcþie de tematica de concurs pe cele ºapte discipline de examen.
Datoritã numeroaselor solicitãri, care au depãºit posibilitãþile organizatorice ale filialei Bucureºti, a
fost organizat, în mod suplimentar, la nivelul Aparatului Central, prin C.F.P., un curs de pregãtire,
la care au participat 155 de candidaþi, care au apreciat în mod deosebit calitatea organizãrii, conþinutul,
buna pregãtire ºi disponibilitatea lectorilor.

În acest context, trebuie precizat cã, deºi au fost transmise în filiale tematica ºi detalii referitoare
la durata cursurilor pentru fiecare disciplinã în parte, fiecare filialã dispunând de un fond de lectori
aprobaþi de Consiliul Superior al CECCAR, calitatea cursurilor a fost mult diferenþiatã de la un
judeþ la altul, lucru confirmat ºi de marile discrepanþe constatate prin procentele de promovabilitate
la examene a candidaþilor. În decursul trimestrului IV al anului 1999, au fost întreprinse o serie de
acþiuni, în vederea colaborãrii cu ASE - INDE (Institutul Naþional de Dezvoltare Economicã), în
cadrul Programului TEMPUS, pentru organizarea de cursuri de formare de formatori, cursuri
destinate membrilor CECCAR ºi seminarii în domeniul Economiei: Expresie ºi comunicare,
Contabilitate, Organizarea ºi gestiunea întreprinderilor ºi Control de gestiune. Astfel, au fost fãcute
toate demersurile pentru a deveni parteneri cu INDE, Universitatea Valahia din Târgoviºte ºi
Asociaþia Românã de Parteneriat Economic pentru derularea Programului TEMPUS -
ROMEXCO.

Din cauza unor condiþii obiective, printre care amintim caracterul specific al activitãþii de
formare profesionalã al Comisiei, precum ºi o serie de disfuncþionalitãþi ºi neînþelegeri intervenite,
în decursul anului 1999, între membrii Comisiei, prin redistribuirea temporarã a lucrãrilor iniþiale
ºi pierderea continuitãþii acestora, nu s-a putut acorda atenþia cuvenitã elaborãrii de standarde de
evaluare, conform prevederilor Programului de activitate pe anul 1999.

Activitatea internaþionalã

Pe planul relaþiilor internaþionale, activitatea CECCAR s-a înscris în cadrul politicii ºi
doctrinelor adoptate de Consiliul Superior vizând cunoaºterea ºi recunoaºterea organizaþiei noastre
profesionale ºi a membrilor sãi.

Astfel, în cadrul acþiunilor privind reprezentarea CECCAR la nivelul FEE ºi IFAC s-au
continuat participãrile la grupele de lucru pe domenii, respectiv: contabilitate (dl. profesor Niculae
Feleagã), audit (dl. Vasile Iuga), liberalizare/calificare, eticã, la grupul consultativ al þãrilor din
Europa centralã ºi de est, precum ºi la lucrãrile Comitetului de Eticã al IFAC.

Tot la nivelul acþiunilor vizând recunoaºterea pe plan internaþional, reprezentanþi ai CECCAR
au participat la reuniunea anualã a Comitetului de Integrare Latinã Europa - America (CILEA), al
cãrui membru fondator este, la reuniunea de constituire oficialã a Federaþiei Experþilor Contabili
Mediteraneeni, CECCAR fiind invitat de cãtre profesia contabilã din Italia, ca membru fondator.

De asemenea, CECCAR a continuat eforturile de constituire a unui organism regional care sã
sprijine dezvoltarea profesiei contabile din zona Europei de sud-est, eforturi încununate cu constituirea
unui parteneriat sud-est european, la sfârºitul acestui an.
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Aspect de la Întâlnirea pentru înfiinþarea SEEPAD

Aspect de la Întâlnirea pentru înfiinþarea SEEPAD
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Aspect de la Întâlnirea pentru înfiinþarea SEEPAD

Pe planul relaþiilor bilaterale, în 1999 s-au continuat programele de cooperare cu profesiile
contabile cu care CECCAR are deja încheiate acorduri.

Astfel, în cadrul cooperãrii cu profesia francezã, au fost organizate patru seminarii de pregãtire
profesionalã cu lectori francezi, pe probleme de:

- norme internaþionale de audit - program de formare de formatori;
- organizarea ºi gestiunea cabinetelor de audit - program de formare de formatori;
- estimãri contabile;
- contabilitate de gestiune,

la acestea participând un numãr total de cca 150 de profesioniºti contabili români.
De asemenea, reprezentanþii CECCAR au participat la cel de-al 54-lea Congres al Ordinului

Experþilor Contabili din Franþa ºi la cel de-al 15-lea Congres al Companiei Naþionale a Comisarilor
de Conturi din Franþa, cu aceste ocazii fiind convenite ºi acþiunile de cooperare pentru anul 2000.

Pe parcursul întregului an 1999 s-a desfãºurat programul - parteneriat PHARE "Contabilitatea
într-o nouã perspectivã", derulat de CECCAR în cooperare cu institutul NOvAA din Olanda.
Astfel, membrii echipei de lectori, pregãtiþi special în cadrul acestui program în domeniul standardelor
internaþionale de contabilitate ºi audit, au susþinut opt seminarii în þarã, la acestea participând un
numãr total de peste 240 de profesioniºti contabili români.

În acelaºi timp, profesioniºtii olandezi au susþinut în România trei seminarii destinate
profesioniºtilor contabili români, pe probleme de:

- fuziuni ºi achiziþii;
- lichidare ºi reorganizare;
- evaluare,

la acestea participând un numãr de cca 150 de persoane.
Astfel, se poate spune cã aproape 400 de specialiºti contabili români au fost implicaþi în acest

amplu proiect de cooperare ºi pregãtire profesionalã.
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Tot în cadrul acestui proiect, vizându-se dezvoltarea colaborãrii între firme româneºti de
contabilitate ºi firme olandeze de profil, un numãr de 20 de profesioniºti contabili români, membrii
echipei de formatori pregãtiþi în cadrul acestui program, au efectuat un stagiu de informare-pregãtire
de o sãptãmânã în Olanda, timp în care au studiat modul de organizare ºi desfãºurare a activitãþii în
cadrul firmelor olandeze de contabilitate.

De asemenea, în cursul acestui an au fost convenite prevederile acordului de cooperare între
România ºi Israel, urmând ca acordul sã fie efectiv semnat în cursul anului 2000.

În paralel cu participarea CECCAR la reuniunea vizând constituirea unei Federaþii Euro-
Arabe, s-au purtat discuþii asupra oportunitãþii încheierii unui acord bilateral de cooperare între
CECCAR ºi profesia libanezã. Ulterior, s-au convenit prevederile acestui acord ºi chiar în primele
zile ale anului 2000 a fost semnat, la Bucureºti, acordul de cooperare, urmând ca el sã fie ratificat
ºi în Liban.

Intrând deja în planul de realizãri pe anul 2000, CECCAR va continua acþiunile ce vizeazã
cunoaºterea ºi recunoaºterea sa pe plan internaþional. Astfel, în cursul acestui an, vor fi demarate o
serie de acþiuni comune cu profesia contabilã din Italia, în special în domeniul formãrii profesionale,
ºi vor fi iniþiate, în vederea dezvoltãrii cooperãrii bilaterale, noi relaþii cu profesiile contabile din
Spania, Canada, Egipt, India, precum ºi cu Federaþia Internaþionalã a Experþilor Contabili
Francofoni (FIDEF). Discuþii preliminare în acest sens au fost purtate de cãtre reprezentanþii
CECCAR cu reprezentanþi ai institutelor de profil din aceste þãri, cu ocazia diverselor reuniuni
internaþionale care au prilejuit întâlnirea acestora. CECCAR va participa, de asemenea, la acþiunile
organizate la nivel regional, în cadrul Parteneriatului Sud-Est European pentru Dezvoltarea Profesiei
Contabile (SEEPAD), Federaþiei Contabililor Mediteraneeni (FCM) ºi Comitetului de Integrare
Latinã Europa - America (CILEA).

Reuniune de lucru a SEEPAD
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Aspecte de la lucrãrile reuniunii de înfiinþare a SEEPAD




