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Activitatea
Corpului Experþilor Contabili ºi Contabililor
Autorizaþi din România desfãºuratã în anul 2001

În ciuda mediului economic ºi social ostil, Corpul a fost singurul organism
profesional ºi funcþional care a corespuns reglementãrilor ºi normelor Uniunii
Europene.

În anul 2001, reforma contabilitãþii, introducerea ºi generalizarea aplicãrii standardelor
internaþionale contabile au fãcut paºi înainte. Nu poate fi ascuns însã faptul cã adoptarea acestor
standarde noi a fost frânatã de trei mari dificultãþi: legislaþia fiscalã care nu s-a armonizat cu
cerinþele directivelor Uniunii Europene, dispozitivele prudenþiale privind raþionamentul profesional
ºi reglementãrile juridice care diferã de cele ale Uniunii Europene.

Profesia contabilã îºi manifesta în continuare ºi în anul 2001 marele merit de a înþelege bine
raporturile dintre stat ºi operatorii economici, valorificând cu înþelepciune ºi pasiune experienþa
dobânditã în viaþa întreprinderilor. Preocupãrile profesiei, eforturile profesioniºtilor au avut ca scop
sã desluºeascã acele cãi legale care pot sã asigure supravieþuirea întreprinderilor.

Însã ritmul extrem de lent al procesului de privatizare, caracterul blocant al multor criterii de
performanþã ºi obiective structurale, creºterea datoriilor restante în economie au influenþat ºi
activitatea agenþilor economici ºi a profesioniºtilor acesteia; indeciziile ºi incertitudinile din economie
ºi societate au afectat starea profesiei contabile.

Anul 2001, considerat ca moment de referinþã în redefinirea obiectivelor ºi strategiilor care sã
asigure mai mult dinamism economiei ºi dezvoltãrii sociale, nu a adus satisfacþiile pe care le-a dorit
profesia contabilã din România. Nu au încetat conflictele de interese, s-au manifestat incompatibilitãþi
ºi amatorisme, s-au continuat inconsecvenþele ºi contradicþiile legislative. Au fost fenomene cu caracter
social care au creat mediul propice pentru evaziune ºi corupþie, care au constituit cauze esenþiale ale
slãbirii autoritãþii instituþiilor de stat. În ciuda oricãror declaraþii oficiale, acest mediu amorf a îndepãrtat
zona profesiei de obiectivele ce ºi le-a propus economia de piaþã, integrarea europeanã.

Lipsa de interes a oficialitãþilor faþã de contabilitate ca instrument de gestionare a resurselor,
cunoaºterea rezultatelor ºi îndeplinirea obligaþiilor fiscale a devenit o obiºnuinþã. Dispreþul ºi
ridiculizarea contabilitãþii îºi avea originea chiar în zona de normalizare. S-a menþinut în continuare
lipsa de transparenþã cu privire la persoanele care þin contabilitatea întreprinderilor; de asemenea,
încercãrile Corpului de a externaliza normarea contabilitãþii, de a o separa de fiscalitate au continuat
sã rãmânã fãrã rezultat.

În ciuda mediului economic ºi social ostil, Corpul a fost singurul organism profesional ºi
funcþional care, în anul 2001, a corespuns reglementãrilor ºi normelor Uniunii Europene.

Recunoaºterea CECCAR prin Legea nr. 186/1999 ca unic reprezentant legal al profesiei
contabile, cât ºi de opt prestigioase organizaþii profesionale internaþionale, inclusiv de IFAC, a
confirmat acest lucru.

Satisfacerea interesului public, a interesului general nu a putut fi realizatã decât dacã profesia
contabilã a rãspuns imperativelor fundamentale de credibilitate, de profesionalism ºi de calitate.

În experienþa de cinci ani de aplicare a Codului etic s-a format convingerea cã principii cum
sunt integritatea, obiectivitatea ºi independenþa sunt greu de aplicat pe fondul unei întârzieri în
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reforma instituþionalã din România. Nu s-a putut pretinde, de exemplu, imparþialitatea, lipsa de
prejudecãþi, când principii ca "prioritatea fondului asupra formei", "raþionamentul profesional" sau
"prezumþia de nevinovãþie" încã nu funcþionau în economia româneascã.

Iatã de ce ºi în anul 2001 independenþa în gândirea ºi acþiunea profesionalã a fost una din
coordonatele principale ale activitãþii Corpului.

Fiecare profesionist care a depus Jurãmântul de credinþã a învãþat de-acum cã "independenþa
este prima virtute a profesionistului ºi prima revendicare a profesiei".

Având în vedere modificãrile aduse de IFAC Codului etic în anul 2001, Comisia de specialitate
a elaborat amendamentele necesare Codului privind conduita eticã ºi profesionalã a membrilor
Corpului, aprobat de Conferinþa Naþionalã din luna septembrie.

Cultivarea stãruitoare a principiilor ºi respectarea exigenþelor eticii ºi deontologiei profesionale
au fost legate direct de existenþa unor reguli ºi a unui mecanism de control al calitãþii, precum ºi a
unor mecanisme interne de control disciplinar.

De aceea, dupã o activitate de doi ani, cu sprijinul profesiei contabile franceze, a fost finalizatã
crearea mecanismului ºi structurilor auditului de calitate pe principiile cuprinse în standardele
internaþionale; a fost elaborat ºi publicat în Monitorul Oficial Regulamentul privind auditul de
calitate; a fost editat ghidul privind auditul de calitate; a fost acordatã în 2002 calitatea de auditor
de calitate primilor 41 de specialiºti, iar începând cu trimestrul al II-lea din 2001 a fost pus în
aplicare primul program de audit în domeniul calitãþii serviciilor contabile prestate din cadrul Corpului.

În anul 2001 înþelegerea ºi aplicarea corectã a Standardelor Internaþionale de Contabilitate,
un alt segment important, hotãrâtor chiar, al profesiei, precum ºi armonizarea contabilitãþii naþionale
cu exigenþele acestora au cerut profesioniºtilor contabili sã elaboreze situaþii financiare comparabile
în spaþiu ºi în timp, sã asigure întreprinderilor româneºti condiþii juridice comparabile cu cele cu
capital strãin sau mixt.

Dificultãþile pe care le-au generat disfuncþiile din economie, din societate nu au împiedicat
contabilii - experþi ºi autorizaþi - sã dobândeascã locul meritat de consilieri ºi adesea de confidenþi ai
managerilor, iar împreunã cu aceºtia sã conducã cu siguranþã destinele întreprinderilor, sã depãºeascã
greutãþile sociale ºi fiscale, sã gãseascã soluþii de prevenire a decapitalizãrii întreprinderilor. Prin
competenþa ºi fiabilitatea pe care au dovedit-o faþã de întreprinderi, au adus partenerilor economici
securitatea ºi încrederea de care aveau atâta nevoie în anul 2001.

Finalitatea acþiunilor membrilor CECCAR s-a regãsit în serviciile prestate managerilor,
acþionarilor sau asociaþilor, fiscului ºi prevederilor sociale, interesului public general. Sosise timpul
sã se înþeleagã cã pe aceleaºi suporturi se clãdeºte atât competitivitatea, cât mai ales bogãþia capitalului
profesional uman.

Activitatea CECCAR desfãºuratã în anul 2001

În ciuda mediului economic ºi social ostil, Corpul Experþilor Contabili ºi Contabililor Autorizaþi
din România continua sã fie singurul organism profesional organizat ºi care funcþiona pe bazã de
reglementãri ºi norme europene, reuºindu-se astfel legiferarea incompatibilitãþii existente între calitatea
de expert contabil ºi contabil autorizat ºi orice altã activitate salarialã sau comercialã, alinierea la
prevederile secþiunii 8 din Codul etic al IFAC ºi la prevederile referitoare la independenþã din
Directiva a VIII-a europeanã.

Greutãþile întâmpinate de Corp în anii anteriori s-au menþinut ºi în cursul anului 2001
deoarece reformele din profesia contabilã au fost influenþate direct de ritmul extrem de lent al
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reformelor din economie ºi din sistemul instituþional al societãþii româneºti, iar aceste indecizii ºi
incertitudini din economie ºi societate, menþinându-se în continuare, ºi-au pus amprenta asupra
stãrii profesiei contabile.

Conflictele de interese ºi incompatibilitãþile din economia ºi societatea româneascã au creat
mediul propice pentru evaziune ºi corupþie ºi au constituit adevãratele cauze ale slãbirii autoritãþii
instituþiilor de stat, ceea ce a generat o înmulþire a reglementãrilor privind restricþiile economice,
îndepãrtând þara noastrã de la crearea unei economii de piaþã ºi de la integrarea europeanã.

Trebuie sã menþionãm în primul rând lipsa de cooperare care a existat ºi în 2001 din partea
Ministerului Finanþelor Publice, în ciuda declaraþiilor fãcute de reprezentantul acestui minister la
conferinþele Corpului anterioare, care nu numai cã nu a rãspuns solicitãrilor noastre de a lua
împreunã mãsuri de aplicare a legii, dar prin diferite circulare, scrisori ºi rãspunsuri la diverse
întrebãri au încurajat propriii salariaþi sã-ºi vadã în continuare de activitãþile private din cadrul
societãþilor comerciale, astfel cã piaþa serviciilor contabile era controlatã în continuare într-o proporþie
însemnatã (60-80%) de persoane incompatibile. Pentru pãstrarea acestor privilegii ºi a câºtigãrii
altora au fost create alte camere paralele, aºa cum este cazul CAMEREI AUDITORILOR, înfiinþatã
prin Ordonanþa de urgenþã a Guvernului nr. 75/1999 privind auditul financiar, care a fost emisã
fãrã a se þine seama cã aceastã activitate a fost reglementatã de Corp în baza Legii sale de organizare
ºi funcþionare, ordonanþã ce a creat confuzie între auditul statutar ºi auditul contractualconfuzie între auditul statutar ºi auditul contractualconfuzie între auditul statutar ºi auditul contractualconfuzie între auditul statutar ºi auditul contractualconfuzie între auditul statutar ºi auditul contractual. Aceastã
reglementare a venit în contradicþie cu Directiva a VIII-a, ce preciza cã expertul contabil este un
profesionist cu un înalt nivel de instruire ºi de experienþã, care odatã ce a fost agreat, poate sã exercite
fãrã restricþie controlul legal al tuturor entitãþilor care, potrivit legii, sunt supuse acestui tip de control.

Crearea Camerei Auditorilor separat a deranjat prin faptul cã aceastã mãsurã a constituit un
pas înapoi în reforma profesiei contabile din România, atâta timp cât era vorba de preluarea activitãþii
de audit de la un organism autonom ºi introducerea ei sub controlul ministerului, ceea ce a echivalat
cu o naþionalizare a unei activitãþi prin excelenþã independentã.

Pentru înlãturarea persoanelor incompatibile de pe piaþa serviciilor contabile s-a insistat, în
continuare, pe lângã Ministerul Muncii ºi Solidaritãþii Sociale pentru clarificarea aspectelor legate
de angajarea pe bazã de convenþie civilã sau cu contract de muncã prin cumul de funcþii pentru
prestarea serviciilor contabile, însã nu s-a obþinut niciun rezultat pânã în prezent.

De asemenea, au fost demarate acþiuni de colaborare cu organele de Poliþie ºi ale Parchetului
pentru depistarea, cercetarea ºi sancþionarea cazurilor de încãlcare a prevederilor Legii nr. 86/1999.

Colaborarea cu autoritãþile publice ºi cu societatea civilã

Definit de însãºi Legea de organizare ºi funcþionare ca organism profesional de interes public
ºi conºtient fiind cã apãrarea intereselor membrilor sãi, dar ºi ale publicului în general depinde de o
bunã comunicare ºi colaborare cu autoritãþile publice ºi cu societatea civilã, Corpul a încercat sã
gãseascã mijloace ºi cãi pentru punerea în practicã a acestor deziderate cu cât mai bune rezultate.

Aceasta, în condiþiile creºterii exigenþei faþã de Corp a membrilor, dar ºi a publicului beneficiar
al serviciilor experþilor contabili ºi contabililor autorizaþi.

În ceea ce priveºte autoritãþile publice, prin natura lucrurilor, Ministerul Finanþelor Publice a
fost unul dintre cei mai importanþi parteneri de dialog. Astfel, Corpul ºi-a formulat ºi transmis
punctul de vedere asupra modificãrilor unor importante acte normative: Legea contabilitãþii,
Reglementãrile contabile armonizate cu Directiva a IV-a a CEE ºi cu Standardele Internaþionale
de Contabilitate, Legea societãþilor comerciale etc.
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O parte din propunerile CECCAR au fost luate în considerare, rãmânând încã de rezolvat
probleme spinoase, cum ar fi permisivitatea exageratã cultivatã de Ministerul Finanþelor Publice în
ceea ce priveºte persoanele care au dreptul de a þine contabilitatea ºi de a întocmi situaþii financiare
anuale, confuziile ce persistã asupra locului ºi rolului auditorului financiar º.a.

De asemenea, nu s-a putut gãsi un mod unitar de colaborare ºi schimb de informaþii între
filialele Corpului ºi structurile teritoriale ale Ministerului Finanþelor Publice, în vederea depistãrii
cazurilor de exercitare ilegalã a profesiei de expert contabil ºi contabil autorizat.

Tot în vederea stopãrii exercitãrii ilegale a profesiei s-a desfãºurat colaborarea cu Ministerul
Muncii ºi Solidaritãþii Sociale, reuºindu-se ca într-o mare mãsurã Inspectoratele teritoriale de muncã
sã nu mai accepte încheierea de convenþii civile de prestãri de servicii având ca obiect prestarea activitãþilor
specifice experþilor contabili ºi contabililor autorizaþi cu persoane care nu fac dovada cã au acest drept.

Pe aceeaºi problematicã, colaborarea cu Ministerul de Interne ºi Inspectoratele judeþene de
Poliþie a asigurat o reacþie promptã a organelor de cercetare ale Poliþiei la sesizãrile formulate de
CECCAR cu privire la exercitarea fãrã drept a profesiei de expert contabil ºi de contabil autorizat.

Un schimb de informaþii ºi documente a avut loc ºi cu Ministerul Justiþiei pe probleme legate
de expertiza contabilã judiciarã, dar fãrã sã se ajungã la un punct de vedere comun.

Tradiþia bunei comunicãri dintre Corp ºi comisiile de specialitate ale celor douã Camere ale
Parlamentului României s-a pãstrat ºi în anul 2001. În acest sens, propunerile ºi observaþiile
CECCAR referitoare la iniþiativele legislative existente pe ordinea de zi a acestora ºi la actele normative
adoptate de guvern, în special ordonanþele guvernamentale, au fost transmise ºi structurilor de
lucru ale forului legislativ.

Schimbul de informaþii relevante asupra unor probleme "spinoase", legate - în principal - de
interpretãri diferite ale reglementãrilor în vigoare ºi armonizarea punctelor de vedere ale partenerilor
de dialog au constituit obiectul a trei reuniuni, organizate de Corp în anul 2001, la care au participat
reprezentanþi ai puterilor publice, ai organizaþiilor profesionale cu care colaboreazã CECCAR, ai
"Big 5" ºi mediului de afaceri ºi, bineînþeles, profesioniºti contabili membri ai filialelor Corpului.

În ceea ce priveºte societatea civilã, s-au continuat relaþiile de colaborare cu Uniunea
Practicienilor în Reorganizare ºi Lichidare, Camera Auditorilor Financiari din România, Asociaþia
Naþionalã a Evaluatorilor din România, Camerele de comerþ ºi industrie, încercându-se constituirea
unei "voci unice" în dialogul cu puterile statului pe probele de interes comun.

Începând cu anul 2001, Corpul a urmãrit ºi gãsirea unor modalitãþi de comunicare cu marea
masã a economiºtilor ºi de îmbunãtãþire a celor cu membrii sãi inactivi.

Crearea departamentului de "Servicii pentru membri" ºi aprobarea "Normelor pentru atragerea
în acþiuni de formare a membrilor inactivi ºi a personalului cu atribuþii contabile din economie" au
constituit doar un început.

În anul 2001 s-a reuºit sã se punã bazele unei structuri asociative, Uniunea Profesiilor Liberale
din România, care reuneºte membrii celor mai importante profesii liberale: avocaþi, notari publici,
experþi contabili ºi contabili autorizaþi, arhitecþi º.a., în vederea unei acþiuni comune îndreptate
spre apãrarea intereselor acestora în raporturile cu puterile publice. O primã acþiune care a fost
demaratã este modificarea modului de fiscalizare a profesioniºtilor liberali, potrivit reglementãrilor
ce existã în Uniunea Europeanã, care fac o distincþie netã între impunerea liber-profesioniºtilor ºi
cea a unui comerciant.

Colaborarea cu mass-media centralã ºi localã s-a concretizat în numeroase articole pe probleme
specifice experþilor contabili ºi contabililor autorizaþi, apãrute în presa curentã ºi de specialitate,
intervenþii la posturile de radio ºi televiziune, interviuri acordate de membrii organelor de conducere
ale Corpului pe probleme de maximã actualitate pentru profesia contabilã.
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În România nu se fãcea nicio legãturã între modul în care erau organizate ºi se desfãºurau
activitãþile contabile ºi de audit - legale de altfel - ºi toate scandalurile financiare ºi bancare, de
corupþie ºi evaziune fiscalã care au avut loc; nicio legãturã nu era fãcutã între aceste fenomene
negative ºi incompatibilitãþile din economie ºi societate care - tot potrivit legilor - au fost tratate ca
fiind aspecte normale sau aproape normale.

Conºtient cã, spre deosebire de economia centralizatã, o societate democraticã presupune
dereglementare, iar locul lãsat liber de lege trebuie sã fie ocupat de reguli clare ºi precise de
comportament, Corpul a acordat o mare atenþie aplicãrii prevederilor Codului etic propriu, care
reprezintã preluarea ºi aplicarea în cadrul profesiei contabile din România a Codului etic IFAC.

Numai respectarea principiilor fundamentale ale eticii profesionale asigurã:
Protecþia profesionistului contabil ºi a terþilor;
Apãrarea onoarei ºi independenþei Corpului;
Autoritatea necesarã lucrãrilor ºi serviciilor prestate de membrii Corpului.

Spre deosebire de alte profesii, profesia contabilã are ca trãsãturã fundamentalã acceptarea
(asumarea) responsabilitãþii vizavi de public, adicã vizavi de toþi utilizatorii informaþiilor contabile:
buget, investitori, angajatori, comunitãþi financiare, organisme de bursã, salariaþi etc.

Satisfacerea interesului public, a interesului general - obiectiv fundamental al profesiei contabile -
nu a putut fi realizatã decât prin rãspunderea profesionistului la patru imperative fundamentale:
credibilitate, profesionalism, calitatea serviciilor ºi încredere.

Principiul independenþei în profesie a fost frecvent încãlcat, ca urmare a existenþei pe piaþa
serviciilor contabile a unor persoane care nu depind nici de angajator, nici de organismul profesional,
ºi aceasta în baza unor interpretãri subiective ale reglementãrilor ("personal calificat, angajat potrivit
legii").

Este de menþionat cã ºi în cursul anului 2001 interesul membrilor Corpului pentru formare,
instruire, pentru cunoaºterea fenomenelor ºi proceselor noi specifice economiei de piaþã a fost
destul de scãzut.

În profesia contabilã, ca ºi în alte domenii de activitate, s-a manifestat tendinþa de a adopta
termeni specifici economiei de piaþã, dar din pãcate la aceºtia s-au asociat cunoºtinþe specifice
economiilor centralizate.

În ceea ce priveºte formarea profesionalã, se pare cã nu au fost gãsite încã firmele cele mai
potrivite ºi metodele de instruire care sã asigure standarde de calitate diferitelor lucrãri profesionale.

Dificultãþile din acest domeniu au fost generate de lipsa spaþiilor necesare organizãrii de întâlniri
ºi instruiri profesionale, precum ºi de faptul cã nu s-a putut constitui un grup permanent de lectori
ºi formatori ai Corpului cu care sã poatã fi acoperite necesitãþile de perfecþionare continuã.

Cu toate aceste greutãþi, în cursul anului 2001, în cadrul "Programului naþional de formare
profesionalã continuã" a continuat acþiunea de pregãtire a membrilor Corpului prin:

organizarea de cursuri pe teme de contabilitate, fiscalitate, audit, evaluãri, pieþe de capital,
seminarii ºi dezbateri interactive pe teme de interes la zi;
formarea profesionalã a stagiarilor, experþi contabili ºi contabili autorizaþi;
aprobarea normelor de organizare ºi desfãºurare a cursurilor IAS;
s-a elaborat "Ghidul pentru înþelegerea ºi aplicarea Standardelor Internaþionale de
Contabilitate";
s-a organizat o dezbatere cu caracter interactiv cu lectorii pentru a se înþelege ºi a se folosi
o strategie comunã de conducere ºi derulare a cursurilor la toate filialele;
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s-a reeditat "Cartea expertului contabil ºi a contabilului autorizat";
pentru a veni în sprijinul celor interesaþi în susþinerea examenului de acces la profesie, s-a
reeditat broºura "Teste grilã", care conþinea teste din urmãtoarele domenii: contabilitate,
fiscalitate, drept comercial, audit financiar, evaluare economicã ºi financiarã a
întreprinderilor, control financiar ºi expertizã contabilã;
condiþiile pentru accesul la profesie, cât ºi tematica ºi bibliografia necesarã studiului în
vederea examenului pentru accesul la profesie, în anul 2001, au fost fãcute publice atât
prin mass-media, cât ºi în revista CECCAR "Contabilitatea, expertiza ºi auditul afacerilor";
s-au organizat acþiuni legate de comportamentul profesional, doctrina profesionalã atât
pentru stagiarii experþi contabili ºi contabili autorizaþi cu studii superioare, cât ºi pentru
stagiarii contabili autorizaþi cu studii medii; a fost editatã lucrarea "Doctrinã ºi deontologie
profesionalã - întrebãri ºi rãspunsuri";
în perioada 29-30 septembrie 2001 s-a organizat o sesiune de examene privind accesul la
profesia de expert contabil ºi de contabil autorizat. În acest scop, prin Ordinul comun al
ministrului finanþelor publice ºi ministrului educaþiei ºi cercetãrii nr. 1.785/2001 au fost
aprobate comisiile centrale de examinare. La cele cinci centre universitare pentru susþinerea
examenului s-au înscris 2.737 de candidaþi;
s-a organizat în luna martie 2001 o sesiune de examene de aptitudini pentru 3.269 de
stagiari care au îndeplinit condiþiile prevãzute în regulamentul privind efectuarea stagiului
ºi examenului de aptitudini;
s-a acordat calitatea de expert contabil unui numãr de ºapte doctori în economie ºi patru
persoane fizice strãine, care au susþinut ºi promovat examenul prevãzut de normele în
vigoare;
un numãr de 6.100 de membri ai Corpului au urmat diferite cursuri de perfecþionare
pentru disciplinele cuprinse în programul de formare pe anul 2001: contabilitate, fiscalitate,
audit, evaluare, pieþe de capital, seminarii ºi dezbateri interactive.

Activitatea internaþionalã

Colaborarea cu organismele profesionale de profil din strãinãtate,
contribuþie însemnatã la efortul general de integrare a României
în structurile europene ºi mondiale

În ceea ce priveºte activitatea internaþionalã, Consiliul Superior a urmãrit în anul 2001
respectarea ºi dezvoltarea politicii ºi doctrinei Corpului, având în vedere douã obiective fundamentale:

cunoaºterea în lume a activitãþii profesiei contabile române;
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 continuare o activitate permanentã pe douã planuri:

cooperare bilateralã - cu organizaþiile ºi institutele profesionale similare din alte þãri;
cooperare multilateralã - urmãrindu-se creºterea contribuþiei Corpului la activitãþile
desfãºurate de organizaþiile mondiale ºi europene, structuri din care Corpul face parte.

În plan bilateral În plan bilateral În plan bilateral În plan bilateral În plan bilateral s-a continuat colaborarea cu organismele profesionale cu care Corpul a încheiat
acorduri de cooperare, astfel:
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Continuarea colaborãrii cu organisme profesionale cu care Corpul are încheiate acorduri
de cooperare, cu deosebire din Franþa, Italia, Marea Britanie, Ungaria, Bulgaria etc.;
Participarea Corpului, prin delegaþi, la Congresul Naþional al organismului profesional
din Franþa;
Cu sprijinul organismelor profesionale din Franþa ºi Italia au fost organizate în România
opt seminariiopt seminariiopt seminariiopt seminariiopt seminarii profesionale pentru formarea de lectori în domenii cum sunt: auditul în
domeniul calitãþii serviciilor contabile prestate de profesioniºti; aplicarea Standardelor
Internaþionale de Contabilitate, fuziuni, achiziþii ºi evaluarea de întreprinderi ºi altele.

În plan multilateralÎn plan multilateralÎn plan multilateralÎn plan multilateralÎn plan multilateral au avut loc urmãtoarele acþiuni mai importante:
ca membru IFAC, Corpul s-a implicat prin emiterea unor amendamente, observaþii ºi
sugestii la o serie de proiecte, de documente, de standarde contabile ºi de audit;
a continuat reprezentarea Corpului la nivel FEE, iar participarea la reuniunile grupelor de
lucru a constat în completarea ºi transmiterea rãspunsurilor la chestionarele solicitate.
Conducerea Corpului a þinut o strânsã legãturã cu conducerea Federaþiei, având ca obiectiv
principal primirea ca membru cu drept de vot al acestui organism european;
ca membru fondator ºi membru al Consiliului Federaþiei Experþilor Contabili Mediteraneeni,
Corpul a participat la ºedinþa Consiliului acestei Federaþii;
Corpul participã la acþiunile Comitetului de Integrare profesionalã latino-americanã;
începând din anul 2001 Corpul este ºi membru deplin al Federaþiei Internaþionale a
Experþilor Francofoni;
Eforturile motivate de constituire a unui organism regional care sã sprijine dezvoltarea
profesiei contabile ºi auditului în zona de sud-est a Europei, începute la Sibiu acum trei
ani, din iniþiativa Corpului, au fost încununate de succes; sub îndrumarea organismelor
internaþionale de profil UNCTAD, OECD ºi USAID în luna decembrie 2001 la Istanbul
s-au încheiat negocierile ºi s-a înfiinþat "Parteneriatul Sud-Est European pentru Dezvoltarea
Contabilitãþii ºi Auditului";
Menþinerea de legãturi cu Consiliul European al Profesiilor Liberale de la Bruxelles.

Editarea publicaþiilor de specialitate

Activitatea de editare a publicaþiilor de specialitate necesare membrilor Corpului a continuat ºi
în anul 2001 într-un ritm susþinut, publicându-se 14 lucrãri, din care cele mai important sunt:

revista Corpului Contabilitatea, expertiza ºi auditul afacerilor a continuat sã fie editatã
lunar, în condiþii de calitate tot mai bune;
lucrarea Doctrinã ºi deontologie în profesia contabilã din România - este un ghid pentru
stagiari care ajutã la clarificarea unor aspecte doctrinare ale profesiei;
lucrarea Norme profesionale o ediþie adãugitã care cuprinde regulile de urmat de profesioniºtii
contabili membri ai Corpului care îºi exercitã profesia cu titlu liber; norme ce exprimã
opinia profesiei în ceea ce priveºte comportamentul exercitãrii misiunii unui profesionist
în mod raþional ºi sârguincios. Obiectivele ºi principiile fundamentale ale normelor
profesionale sunt de a acoperi problemele de naturã generalã pe care un profesionist contabil
este chemat sã le rezolve;
Ghidul pentru înþelegerea ºi aplicarea Standardelor Internaþionale de Contabilitate, care
are drept scop susþinerea reformelor contabile din România prin armonizarea ei cu directivele
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Comunitãþii Europene ºi cu Standarde Internaþionale de Contabilitate. Cartea este un
ghid de interpretare ºi elaborare de opþiuni ca bazã pentru fundamentarea raþionamentului
profesional în chestiuni majore, cum ar fi recunoaºterea, evaluarea ºi contabilizarea proceselor
ºi operaþiunilor care au impact asupra activitãþilor întreprinderilor;
Cartea expertului contabil ºi a contabilului autorizat, care a fost reeditatã ºi care cuprinde
toate reglementãrile legale ºi normele interne ale Corpului;
cartea Misiunea de þinere a contabilitãþii, întocmirea ºi prezentarea conturilor anuale, sub
formã de ghid de aplicare a normelor profesionale;
cartea Misiunea de examinare a contabilitãþii, întocmirea ºi prezentarea conturilor anuale,
sub formã de ghid de aplicare a normelor profesionale, iar fiecare profesionist contabil
poate sã adapteze metodologia propusã în funcþie de structura cabinetelor, de metodele de
organizare, de sistemul informatic ºi de caracteristicile clientului.

În încheiere, putem spune cã - pe ansamblu - relaþiile Corpului cu autoritãþile publice ºi cu
societatea civilã s-au îmbunãtãþit în anul 2001, CECCAR a devenit mai cunoscut în rândul
beneficiarilor serviciilor financiar-contabile, elemente ce au întãrit poziþia sa în societatea româneascã
actualã ºi au creat premisele unei continue afirmãri viitoare.




