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Activitatea
Corpului Experþilor Contabili ºi Contabililor
Autorizaþi din România desfãºuratã în anul 2005

În anul 2005,     Corpul Experþilor Contabili ºi Contabililor Autorizaþi din România (CECCAR)
a devenit organismul reprezentativ al profesiei contabile din România, autonom neguvernamental,
non-profit ºi de interes public. Cu o dezvoltare remarcabilã la nivel naþional, CECCAR este reprezentat
în toate cele 42 de judeþe ale þãrii prin filiale teritoriale. Membrii CECCAR reprezintã cca 55.000
de profesioniºti contabili. Aproximativ 11.000 din aceºti profesioniºti lucreazã în practica publicã,
iar ceilalþi în industrie, comerþ, educaþie etc. CECCAR, în calitate de organism profesional, autonom,
de interes public, responsabil de soarta profesiei contabile ºi a economiei româneºti, cautã sã vegheze
ºi sã acþioneze pentru ca profesioniºtii contabili români, prin serviciile de calitate oferite terþilor, sã
satisfacã exigenþele pieþei.

CECCAR este responsabil de gestionarea profesiei contabile în România ºi cautã sã vegheze ºi
sã acþioneze pentru ca profesioniºtii contabili, prin serviciile de calitate oferite terþilor, sã satisfacã
exigenþele pieþei.

CECCAR acþioneazã hotãrât pentru înþelegerea ºi aplicarea Standardelor Internaþionale de
Raportare Financiarã, pentru ca pieþele de capital din România sã aibã o raportare de o înaltã
calitate ºi la un limbaj european. În anul 2005, CECCAR a tradus ºi a publicat oficial în limba
românã - volumul IFRS 2005, editat de IASB.

CECCAR a devenit de-a lungul timpului un institut solid, organizat dupã modelele europene,
recunoscut ca fiind organizaþia care deþine ºi forþa ºi capacitatea de a prelua ºi de a transpune, în
norme naþionale, standardele internaþionale din domeniul profesiei contabile.

Creºterea rolului contabilitãþii ºi a contabilului

"Contabilul este axul central în jurul cãruia graviteazã cei care conduc o afacere.
Aceºtia din urmã nu pot lua decizii fãrã informaþiile furnizate de contabili".

Prof. univ. dr. Marin Toma, Preºedintele CECCAR

De-a lungul timpului, contabilii au fost definiþi ca fiind "oamenii care jongleazã cu cifrele".
Odatã cu evoluþia societãþii în ansamblul sãu, când în orice domeniu de activitate totul se raporteazã
la standarde internaþionale, trebuie schimbate ºi mentalitãþile, potrivit cãrora într-o firmã sau
într-o întreprindere este important sã existe un contabil care ºtie doar sã calculeze cifre.

În zilele noastre, un contabil bun se dovedeºte a fi nu numai cel care calculeazã corect cifrele,
ci ºi cel care ºtie sã explice managementului operaþiunile contabile. De asemenea, un contabil bun
este cel care face parte din organismul care-i gestioneazã profesia ºi de la care îºi dezvoltã permanent
abilitãþile profesionale.

Serviciile unui control sunt indispensabile pentru orice afacere. Rolul important al unui contabil
pentru succesul unei afaceri este stipulat în doctrina profesiei ºi în standardele internaþionale, care
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se axeazã pe trei deziderate fundamentale: Eticã, Calitatea serviciilor ºi Dezvoltare profesionalã
continuã.

De aceea, contabilii profesioniºti, membri ai CECCAR, se evidenþiazã în activitãþile întreprinse
pentru terþi, prin prisma garanþiei calificãrii profesionale ºi a angajamentului asumat de a respecta
normele profesionale ºi de eticã în domeniu, pentru care CECCAR vegheazã printr-un control de
calitate foarte bine pus la punct, pregãtind în permanenþã îndrumãri ºi recomandãri de conformitate.

Pentru ridicarea rolului contabilului ºi contabilitãþii ºi în societatea româneascã, CECCAR,
potrivit strategiei stabilite de forurile superioare, a organizat ample manifestãri, în anul 2005, de
mediatizare la nivel central ºi teritorial, prin intermediul celor 42 de filiale judeþene, a rolului
contabilului în mediul economic. Acest lucru a fost concretizat prin organizarea pentru prima datã
în România a "Zilei naþionale a contabilului român" declaratã a fi ziua de 21 septembrie, care va
constitui de acum o tradiþie pentru toate generaþiile urmãtoare.

Cuvântul Preºedintelui

Anul 2005 a marcat pozitiv profesia contabilã din România. Este evident faptul cã prin eforturile
depuse de CECCAR pentru dezvoltarea profesiei, promovarea calitãþii activitãþilor desfãºurate de
contabili, transparenþa ºi etica profesionalã ºi nu în ultimul rând dezvoltarea profesionalã continuã
a contabililor, se pun bazele unui concept fundamental: câºtigarea încrederii publicului în raportãrile
financiare. Furnizorii de informaþii contabile trebuie sã-ºi schimbe atitudinea faþã de contabilitate,
vãzând în aceasta de fapt un instrument de protejare a patrimoniului, a afacerilor în primul rând; la
rândul lor, utilizatorii informaþiilor contabile trebuie sã-ºi sporeascã exigenþa în legãturã cu fiabilitatea
raportãrilor financiare, sprijinindu-se tot mai mult pe opinia auditorilor independenþi ºi pe expertizã.

Þinând cont de faptul cã necesitatea îndeplinirii condiþiilor de aderare ale þãrii la structurile
europene presupune asimilarea, adaptarea, compatibilitatea ºi convergenþa cu directivele europene
ºi cu standardele internaþionale în domeniu, CECCAR s-a implicat activ ºi în anul 2005 pentru
preluarea corectã ºi aplicarea specificã a standardelor ºi a normelor internaþionale în domeniu,
asigurându-se în toate cazurile convergenþa necesarã. Misiunea CECCAR este de a servi interesul
public, de a întãri profesia contabilã din întreaga þarã ºi de a contribui la dezvoltarea puternicã a

Prof. univ. dr. Toma Marin,
preºedintele CECCAR
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economiei naþionale prin stabilirea ºi promovarea adeziunii la standarde profesionale de înaltã calitate,
convergente cu cele internaþionale ºi prin aducerea în prim plan a problemelor de interes general în
care expertiza profesiei este importantã.

Dacã ar fi sã marchez în linii generale principalele realizãri obþinute în anul 2005, acestea
conþin de fapt mãsurile de strategie calitativã întreprinse de CECCAR în domeniul profesiei contabile,
dupã cum urmeazã:

De la 1 ianuarie 2005 a fost implementatã oficial la nivel naþional Norma profesionalã nr.
38 privind dezvoltarea profesionalã continuã a profesioniºtilor contabili din România. Aceste norme
au fost stabilite în baza Standardului Internaþional de Educaþie (IES) nr. 7, emis de Federaþia
Internaþionalã a Contabililor (IFAC), care prevede cã institutele membre trebuie sã implementeze
o cerinþã de Dezvoltare Profesionalã Continuã (DPC) ca ºi componentã integralã a statutului pe
care profesionistul contabil îl are în economie ºi în societate. O astfel de cerinþã contribuie la
obiectivul profesiei contabile, acela de a oferi servicii de înaltã calitate pentru a veni în întâmpinarea
nevoilor publicului inclusiv a clienþilor ºi/sau angajatorilor profesioniºtilor contabili.

A publicat oficial în România traducerea volumului Standardelor Internaþionale de
Contabilitate pentru Sectorul Public emis de cãtre IPSASB, ediþia IFAC 2005, în baza acordului
de licenþã încheiat. S-a reuºit astfel sã se permitã profesioniºtilor contabili ºi entitãþilor de interes
public din România sã cunoascã prevederile emise de Consiliul pentru Standardele Internaþionale
de Contabilitate privind Sectorul Public (IPSASB) în legãturã cu Standardele Internaþionale de
Contabilitate pentru Sectorul Public (IPSAS-uri) care reglementeazã cerinþele de raportare financiarã
pentru guverne ºi alte entitãþi ale sectorului public. IPSAS-urile reprezintã cea mai bunã practicã
internaþionalã de raportare financiarã pentru entitãþile din sectorul public. Ele se aplicã situaþiilor
financiare de uz general întocmite pe baza contabilitãþii de angajamente. În multe cazuri, aplicarea
cerinþelor IPSAS-urilor va duce la o creºtere a gradului de încredere ºi de transparenþã a rapoartelor
financiare întocmite de cãtre guverne ºi agenþiile acestora.

A publicat oficial în România traducerea volumului IFRS 2005 elaborat de IASB ºi care
cuprinde Standardele contabile ºi Interpretãrile emise de Comitetul pentru Standarde Internaþionale
de Contabilitate (IASB), organizaþia independentã înfiinþatã pentru a emite standarde contabile,
pentru a fi aplicate la nivel global. Acest volum complet cuprinde toate Standardele Internaþionale
de Raportare Financiarã (IFRS), Standardele Internaþionale de Contabilitate (IAS), Interpretãrile
IFRIC ºi SIC ºi documentele de fundamentare ale IASB - ghidul de aplicare, exemplele ilustrative,
îndrumãrile de implementare, bazele pentru concluzii ºi opiniile contrare - publicate la 1 ianuarie
2005.

Profesioniºtii contabili au datoria cunoaºterii Standardelor Internaþionale de Raportare
Financiarã; în aplicarea principiilor cuprinse în aceste standarde, profesioniºtii contabili au la
îndemânã un bogat material bibliografic, inclusiv ghidurile pentru înþelegerea ºi aplicarea fiecãrui
standard, emise de CECCAR.

CECCAR a adoptat Codul etic internaþional al profesioniºtilor contabiliCodul etic internaþional al profesioniºtilor contabiliCodul etic internaþional al profesioniºtilor contabiliCodul etic internaþional al profesioniºtilor contabiliCodul etic internaþional al profesioniºtilor contabili,     ediþia 2005,
emis de IFAC, ca propriul Cod etic naþional al profesioniºtilor contabiliCod etic naþional al profesioniºtilor contabiliCod etic naþional al profesioniºtilor contabiliCod etic naþional al profesioniºtilor contabiliCod etic naþional al profesioniºtilor contabili.

CECCAR, ca membru al Federaþiei Internaþionale a Contabililor (IFAC), se angajeazã sã
îndeplineascã obiectivul IFAC de dezvoltare ºi întãrire a unei profesii contabile coordonate la nivel
mondial cu standarde armonizate. Pentru a atinge acest obiectiv, IFAC elaboreazã îndrumãri
referitoare la etica pentru profesioniºtii contabili; IFAC considerã cã, publicând astfel de îndrumãri,
va îmbunãtãþi nivelul de uniformitate al eticii profesionale din întreaga lume.

A creat cadrul necesar cunoaºterii ºi aplicãrii prevederilor cuprinse în Declaraþiile privind
obligaþiile membrilor (SMO1-SMO7) emise de Federaþia Internaþionalã a Contabililor (IFAC).
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A întãrit activitãþile de audit al calitãþii serviciilor contabile ºi expertizei desfãºurate de
membrii CECCAR ºi a pus la dispoziþia profesioniºtilor contabili o nouã ediþie a volumului Cartea
auditului de calitate.

S-a implicat activ în derularea, implementarea ºi realizarea obiectivelor stabilite în "Planul
de acþiune pe þarã" elaborat de Banca Mondialã pentru România.

S-a aniversat pentru prima datã în România la data de 21 septembrie 2005 "Ziua Naþionalã
a Contabilului Român", eveniment care se va sãrbãtori anual ºi care oferã prilejul de a cinsti aceastã
venerabilã profesie de contabil.

Fidel principiilor înscrise în statutele organismelor internaþionale europene ºi internaþionale
din care face parte, CECCAR va sprijini în continuare introducerea standardelor internaþionale de
raportare financiarã ºi a standardelor internaþionale de audit ºi va acþiona consecvent pentru întãrirea
profesiei contabile ºi creºterea rolului acesteia la dezvoltarea economiei naþionale.

În anul 2005, organizarea profesiei contabile, gestionatã de CECCAR, a înregistrat succese
remarcabile la toate capitolele ºi la toate atribuþiile rezultate din legi ºi reglementãri interne. Profesia
contabilã are o caracteristicã ce o diferenþiazã de orice altã profesie: responsabilitatea faþã de public.
Orice profesie, în exercitare, are un anume beneficiar (avocatul, proiectantul, arhitectul, medicul
etc., în exercitarea profesiei, au un anume client bine definit) ºi orice problemã care apare în relaþiile
profesionale se rezolvã potrivit contractelor sau normelor legale. Numai profesionistul contabil are
contract cu întreprinderea pentru anumite servicii contabile care nu este ºi beneficiarul acestora,
beneficiarii reali ai serviciului prestat sunt utilizatorii situaþiilor financiare: statul, bãncile, salariaþii,
investitorii, acþionarii etc., altfel spus: publicul larg, piaþa în ansamblul ei.

CECCAR are un rol foarte activ pentru gestionarea profesiei contabile în ansamblu sau orientat
în trei direcþii generale:

Elaborarea normelor profesionale care constituie referinþe pentru aprecierea calitãþii
serviciilor prestate de cãtre profesioniºtii contabili. Practic, în prezent, nu existã un
serviciu fãrã sã aibã reguli precise de lucru, de raportare ºi de comportament, fie cã e
vorba de þinerea contabilitãþii, elaborarea, examinarea ºi prezentarea situaþiilor financiare,
de evaluarea întreprinderilor, de audit intern sau extern, de consultanþã, consiliere ºi
asistenþã fiscalã, de creare a întreprinderilor, de expertize contabile judiciare ºi nejudiciare
etc.
Stabilirea de reguli ºi programe de pregãtire în cadrul asigurãrii, menþinerii ºi dezvoltãrii
competenþei profesionale.
Organizarea ºi exercitarea, potrivit directivelor europene, a activitãþii de control asupra
calitãþii serviciilor prestate de membrii Corpului atât la nivelul organismului profesional,
cât ºi la nivelul fiecãrui membru, cu referire la normele de lucru, de raportare ºi de
comportament, stabilite.

În anul 2005, s-a produs o mult mai mare apropiere a CECCAR de mediul de afaceri din
România, mai ales de practicile ºi întreprinderile mici ºi mijlocii. De asemenea, s-a obþinut o
îmbunãtãþire superioarã a nivelului preocupãrilor pentru creºterea rolului contabilitãþii ºi a contabilului
în economia ºi societatea româneascã, lucruri care au întârziat într-o perioadã lungã de timp,
contabilul ºi contabilitatea fiind considerate ca un lucru secundar. Se ºtie cã fãrã informaþiile
contabile, fãrã informaþii sigure, nici mediul de afaceri nu poate sã funcþioneze în mod corect.
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În 2005, s-au înregistrat, de asemenea, paºi importanþi pe linia creãrii unui parteneriat public
privat, mai ales în ceea ce priveºte contabilitatea - un obiectiv clar în îmbunãtãþirea standardelor de
raportare financiarã atât în sectorul public, cât ºi în cel privat, potrivit programului de mãsuri
stabilit pentru România cu sprijinul Bãncii Mondiale. Acest parteneriat este într-o fazã mult
superioarã faþã de perioadele anterioare.

O altã caracterizare a anului 2005 constã în realizarea de mult mai multe acþiuni ºi mãsuri
faþã de anii precedenþi în ceea ce priveºte cele trei comandamente principale ale profesiei contabile;
este vorba de eticã, de calitatea serviciilor ºi de dezvoltarea profesionalã continuã, de crearea unei
imagini favorabile, fãrã precedent, pe plan internaþional, a profesiei contabile româneºti. De asemenea,
anul 2005 se poate caracteriza printr-o sprijinire mai mare a profesioniºtilor contabili pentru realizarea
misiunii acestora în economia româneascã, mai ales prin punerea la dispoziþie a Standardelor ºi
Normelor de lucru pentru toate serviciile ºi produsele pe care profesioniºtii contabili le livreazã
întreprinderilor din economia româneascã. Pentru prima datã au fost elaborate, traduse ºi publicate
Standardele Internaþionale de Raportare Financiarã pentru Sectorul Public, cât ºi a Standardelor
Internaþionale de Raportare Financiarã pentru Sectorul Privat, pe baza mandatului încredinþat ºi a
dreptului de autor primite din partea IFAC ºi respectiv IASB. Este vorba de douã cãrþi de cãpãtâi
care, pe lângã cele 32 de Standarde profesionale, se poate spune cã întreaga gamã de servicii este
completã ºi aceste standarde sunt la îndemâna tuturor profesioniºtilor contabili. Cartea Standardele
Internaþionale de Raportare Financiarã, ediþia 2005, este singura ediþie oficialã ºi completã a
prevederilor obligatorii, emise de IASB, lucrare tipãritã de CECCAR, carte care va sta la baza
formãrii ºi dezvoltãrii în continuare a profesionistului contabil din economie. Trebuie sã fim pregãtiþi
în permanenþã pentru aplicarea ºi implementarea Standardelor Internaþionale de Raportare
Financiarã. Din acest punct de vedere, organizaþiei profesionale CECCAR îi revin atribuþii sporite
ºi nu întâmplãtor în Programul Naþional de Dezvoltare Profesionalã Continuã, Standardele
Internaþionale de Raportare Financiarã ocupã locul întâi atât ca pondere, ca volum de ore aplicate,
cât ºi ca numãr de cursanþi care frecventeazã aceste ore.

Accesul la profesia contabilã
gestionatã de CECCAR în România

Pornind de la circuitele ºi nivelul de pregãtire pentru obþinerea diplomelor pentru a deveni
expert contabil sau contabil autorizat în România, care constau în:
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În anul 2005, au susþinut ºi au promovat examenul de acces la stagiu un numãr de 5.739 de
candidaþi, înscriºi în anul I de stagiu.

Stagiul de pregãtire reprezintã o îmbinare între stagiul organizat pe lângã un tutore de stagiu,
persoanã fizicã, care deþine un cabinet propriu, ºi stagiul organizat în sistem colectiv, coordonat de
executivul filialelor teritoriale, cu sprijinul formatorilor de principalele domenii ale profesiei. Cei
trei ani de stagiu parcurºi de un stagiar pe lângã un tutore de stagiu sau în sistem colectiv sunt
monitorizaþi de CECCAR prin intermediul controlorilor de stagiu, pregãtind astfel candidaþii sã
susþinã examenul de aptitudini. Urmare sesiunii examenului de aptitudini, organizat de CECCAR
în anul 2005, au devenit profesioniºti contabili un numãr de 862 de persoane, care au depus
jurãmântul potrivit legii, cu urmãtoarea formulare: "Jur sã aplic în mod corect ºi fãrã pãrtinire legile
þãrii, sã respect prevederile Regulamentului Corpului Experþilor Contabili ºi Contabililor Autorizaþi
ºi ale Codului Etic Naþional al Profesioniºtilor Contabili, sã pãstrez secretul profesional ºi sã aduc
la îndeplinire cu conºtiinciozitate îndatoririle ce îmi revin în calitate de expert contabil/contabil
autorizat".

Tot în anul 2005, un numãr de 10 persoane fizice strãine, în urma examenului susþinut, au
devenit experþi contabili, membri ai CECCAR.

Dezvoltarea profesionalã continuã a profesioniºtilor contabili

De la 1 ianuarie 2005 a intrat în vigoare oficial Norma profesionalã nr. 38 privind dezvoltarea
profesionalã continuã a profesioniºtilor contabili din România. Aceste norme au fost stabilite în
baza Standardului Internaþional de Educaþie (IES) nr. 7, emis de Federaþia Internaþionalã a
Contabililor (IFAC), care prevede cã institutele membre trebuie sã implementeze o cerinþã de
Dezvoltare Profesionalã Continuã (DPC) ca ºi componentã integralã a statutului pe care profesionistul
contabil îl are în economie ºi în societate. O astfel de cerinþã contribuie la obiectivul profesiei
contabile, acela de a oferi servicii de înaltã calitate pentru a veni în întâmpinarea nevoilor publicului,
inclusiv a clienþilor ºi/sau angajatorilor profesioniºtilor contabili.

Misiunea CECCAR este de a servi interesul public, de a întãri profesia contabilã din întreaga
þarã ºi de a contribui la dezvoltarea puternicã a economiei naþionale prin stabilirea ºi promovarea
adeziunii la standarde profesionale de înaltã calitate convergente cu cele internaþionale ºi prin aducerea
în prim plan a problemelor de interes general în care expertiza profesiei este importantã.

Potrivit principiului fundamental al Competenþei Profesionale, prevãzut în Codul Etic Naþional
al Profesioniºtilor Contabili, un profesionist contabil are datoria continuã de a menþine cunoºtinþele
ºi competenþele profesionale la nivelul cerut, astfel încât sã se asigure cã un client sau un angajator
primeºte avantajul unor servicii profesionale competente, bazate pe progresele curente înregistrate
în practicã ºi promovate în legislaþie; un profesionist contabil trebuie sã acþioneze în concordanþã
cu normele tehnice ºi profesionale aplicabile în toate relaþiile sale profesionale sau de afaceri.
Cunoºtinþele necesare pentru a funcþiona eficient ca ºi profesionist contabil în practica publicã
(liber profesionist), în industrie, comerþ, educaþie ºi în sectorul privat continuã sã se extindã ºi sã se
schimbe rapid. Profesioniºtii contabili se confruntã în permanenþã cu aºteptãri ºi exigenþe sporite,
legate de cunoºtinþele ºi capacitãþile lor. Profesioniºtii ºi asociaþiile lor profesionale se confruntã cu
investigaþii fãrã precedent ale calitãþii controlului intern, ale guvernãrii întreprinderilor; în plus,
necesitatea de a fi competitiv face sã sporeascã rolul ºi responsabilitãþile profesioniºtilor contabili
din entitãþile de toate tipurile, de interes public sau privat. Dezvoltarea continuã a competenþei
profesionale ºi învãþarea pe tot parcursul vieþii sunt esenþiale dacã profesionistul contabil doreºte sã
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nu înºele aºteptãrile. Dezvoltarea profesionalã continuã nu oferã ea însãºi asigurarea faptului cã toþi
profesioniºtii contabili vor oferi servicii profesionale de înaltã calitate, tot timpul; este necesarã ºi
aplicarea cunoºtinþelor cu o judecatã profesionalã ºi o atitudine obiectivã. De asemenea, nu se poate
asigura cã fiecare profesionist contabil care participã la un program de dezvoltare profesionalã continuã
va obþine beneficiile totale ale acelui program din cauze, cum ar fi activitãþile individuale ºi capacitatea
de învãþare; totuºi este cert cã profesioniºtii care nu sunt la curent cu acele cunoºtinþe generale ºi
tehnice curente nu vor fi capabili sã presteze într-o manierã competentã servicii profesionale.

În ciuda limitelor inerente ale oricãrui program de dezvoltare profesionalã continuã, acesta
este foarte important pentru menþinerea încrederii publice.

Profesia contabilã opereazã într-un mediu în continuã schimbare, ceea ce face necesarã revizuirea
periodicã a politicilor de dezvoltare profesionalã continuã.

CECCAR - în calitatea sa de membru IFAC - are sarcina sã se asigure cã profesioniºtii
contabili continuã sã-ºi dezvolte ºi sã-ºi menþinã competenþele profesionale cerute de utilizatorii
serviciilor lor. Corpul are totodatã sarcina de a promova în rândul profesioniºtilor contabili, al
deþinãtorilor de interese ºi al publicului, avantajele dezvoltãrii profesionale continue subliniind
importanþa îmbunãtãþirii continue a competenþei ºi a angajamentului la o învãþare pe viaþã.

CECCAR, în conformitate cu IES nr. 7, emis de IFAC, ia în calcul cã dezvoltarea profesionalã
continuã este doar o metodã de asigurare a responsabilitãþilor sale pentru protejarea interesului
public; alte metode, precum asigurarea calitãþii serviciilor prestate de profesioniºtii contabili (controlul
de calitate), investigaþiile ºi regimurile disciplinare pentru conduita nepotrivitã, aºa cum se aratã în
Declaraþiile privind Obligaþiile Membrilor nr. 1-6 emise de IFAC, constituie metode la fel de
importante prin care se protejeazã interesul public.

CECCAR faciliteazã accesul tuturor profesioniºtilor contabili la oportunitãþile ºi resursele
dezvoltãrii profesionale continue, pentru a-i ajuta sã îºi îndeplineascã responsabilitatea de învãþare
pe viaþã. CECCAR oferã direct programe de dezvoltare profesionalã continuã în cadrul "Programului
naþional de dezvoltare profesionalã continuã a profesioniºtilor contabili", ce se elaboreazã la fiecare
5 ani ºi faciliteazã accesul la programele oferite de alte organisme profesionale.

Etica în profesia contabilã din România

CECCAR, ca membru al Federaþiei Internaþionale a Contabililor (IFAC), se angajeazã sã
îndeplineascã obiectivul IFAC de dezvoltare ºi întãrire a unei profesii contabile coordonate la nivel
mondial cu standarde armonizate. Pentru a atinge acest obiectiv, IFAC elaboreazã îndrumãri
referitoare la etica pentru profesioniºtii contabili; IFAC considerã cã, publicând astfel de îndrumãri,
va îmbunãtãþi nivelul de uniformitate al eticii profesionale din întreaga lume.

Ca o condiþie a apartenenþei, Corpul Experþilor Contabili ºi Contabililor Autorizaþi din România
este obligat sã sprijine activitatea IFAC, informând membrii sãi ºi ai asociaþiilor profesionale patronate
de el despre orice regulã de îndrumare elaboratã de IFAC ºi sã acþioneze, în mãsura în care este
posibil, pentru adaptarea la condiþiile locale a acesteia.

Corpul Experþilor Contabili ºi Contabililor Autorizaþi din România a hotãrât sã adopte CodulCodulCodulCodulCodul
Etic IFACEtic IFACEtic IFACEtic IFACEtic IFAC, ediþia 2005, ca bazã pentru cerinþele de eticã ale profesioniºtilor contabili din România.

Membrii Corpului Experþilor Contabili ºi Contabililor Autorizaþi din România sunt obligaþi
sã respecte cerinþele etice publicate de cãtre Corpul Experþilor Contabili ºi Contabililor Autorizaþi
din România. Neîndeplinirea vãditã a acestor cerinþe poate avea ca urmare o investigare a conduitei
membrilor efectuatã de comisiile de disciplinã de la nivel teritorial ºi central.
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Nu este practic posibil sã se stabileascã cerinþe etice care sã se aplice tuturor situaþiilor cu care
se pot întâlni profesioniºtii contabili. De aceea, profesioniºtii contabili trebuie sã considere cerinþele
etice ca principii de bazã pe care trebuie sã le urmeze în îndeplinirea activitãþii lor.

Codul etic naþional al profesioniºtilor contabili din RomâniaCodul etic naþional al profesioniºtilor contabili din RomâniaCodul etic naþional al profesioniºtilor contabili din RomâniaCodul etic naþional al profesioniºtilor contabili din RomâniaCodul etic naþional al profesioniºtilor contabili din România stabileºte norme de conduitã
pentru profesioniºtii contabili ºi formuleazã principiile fundamentale care trebuie respectate de
cãtre profesioniºtii contabili în vederea realizãrii obiectivelor comune. Profesioniºtii contabili din
România acþioneazã în diferite entitãþi ºi ramuri ale economiei naþionale ca liber-profesioniºti sau
ca angajaþi; scopul de bazã al Codului etic naþional al profesioniºtilor contabili din RomâniaCodului etic naþional al profesioniºtilor contabili din RomâniaCodului etic naþional al profesioniºtilor contabili din RomâniaCodului etic naþional al profesioniºtilor contabili din RomâniaCodului etic naþional al profesioniºtilor contabili din România trebuie
însã întotdeauna respectat.

CodulCodulCodulCodulCodul etic naþional al profesioniºtilor contabili din Româniaetic naþional al profesioniºtilor contabili din Româniaetic naþional al profesioniºtilor contabili din Româniaetic naþional al profesioniºtilor contabili din Româniaetic naþional al profesioniºtilor contabili din România recunoaºte cã obiectivele profesiunii
contabile sunt stabilite sã îndeplineascã cele mai înalte standarde de profesionalism, sã atingã cele
mai înalte nivele de performanþã ºi sã rãspundã cerinþelor interesului public. Realizarea acestor
obiective presupune satisfacerea a patru cerinþe de bazã:

1. CredibilitateCredibilitateCredibilitateCredibilitateCredibilitate. În întreaga societate existã nevoia de credibilitate în informaþie ºi în sistemele
de informaþii.

2. ProfesionalismProfesionalismProfesionalismProfesionalismProfesionalism. Existã o necesitate pentru clienþi, patroni ºi alte pãrþi interesate de a putea
fi clar identificate persoanele profesioniste în domeniul contabil.

3. Calitate a serviciilorCalitate a serviciilorCalitate a serviciilorCalitate a serviciilorCalitate a serviciilor. Este nevoie de asigurarea cã toate serviciile obþinute din partea
profesionistului contabil sunt executate la standardul cel mai ridicat de performanþã.

4. ÎncredereÎncredereÎncredereÎncredereÎncredere. Utilizatorii serviciilor profesioniºtilor contabili trebuie sã se poatã simþi
încredinþaþi cã existã un cadru al eticii profesionale care guverneazã prestarea acestor servicii.

Necesitatea de a asigura apãrarea onoarei ºi independenþei Corpului ºi de a conferi lucrãrilor
membrilor sãi autoritate impune acestor profesioniºti contabili sa aibã calitãþi esenþiale, cum sunt:

- ºtiinþãºtiinþãºtiinþãºtiinþãºtiinþã, competenþã ºi conºtiinþã;
- independenindependenindependenindependenindependenþãþãþãþãþã     de spirit ºi dezinteres material;
- moralitatemoralitatemoralitatemoralitatemoralitate, probitate ºi demnitate.
Se impune ca fiecare membru al Corpului sa facã efortul necesar dezvoltãrii acestor calitãþi ºi

îndeosebi:
a) sã îºi dezvolte necontenit cultura, nu numai profesionalã, dar ºi cunoºtinþele de culturã

generalã, singurele capabile sã-i întãreascã discernãmântul;
b) sã acorde fiecãrei tranzacþii ºi situaþii examinate toatã atenþia ºi timpul necesar pentru a-ºi

fundamenta o opinie personalã, înainte de a face propuneri;
c) sã îºi exprime opinia fãrã nicio reþinere faþã de dorinþa, chiar ascunsã, a celui ce îl consultã

ºi sã se pronunþe cu sinceritate, fãrã ocoliºuri, exprimându-ºi, daca e nevoie, rezervele
necesare asupra valorii ipotezelor ºi concluziilor formulate;

d) sã nu dea niciodatã ocazia de a se afla în situaþia de a nu putea sã îºi exercite libertatea de
gândire sau de a fi supus îngrãdirii îndatoririlor sale;

e) sã considere cã independenþa sa trebuie sã îºi gãseascã manifestarea deplinã în exercitarea
profesiei ºi în protejarea ei, cu respectarea integralã a dispoziþiilor legale ºi a regulilor
stabilite de Corp.

Un semn distinctiv al profesiei contabile îl constituie asumarea responsabilitãþii de a acþiona
în interes public. Aºadar, responsabilitatea unui profesionist contabil nu constã exclusiv în a satisface
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nevoile unui client sau a unui angajator individual. Acþionând în interes public, un profesionist
contabil ar trebui sã respecte ºi sã se conformeze prevederilor etice ale acestui Cod.

Publicul profesiunii contabile este format din clienþi, donatori de credite, guvernanþi, angajatori,
angajaþi, investitori, comunitatea oamenilor de afaceri, a finanþatorilor ºi alte persoane care se
bazeazã pe obiectivitatea ºi integritatea profesioniºtilor contabili pentru a menþine funcþionarea
corespunzãtoare a economiei. Aceastã încredere impune profesiunii contabile o rãspundere publicã.
Interesul public este definit drept bunãstarea colectivã a comunitãþii ºi a instituþiilor deservite de
profesionistul contabil. Profesioniºtii contabili au un rol important în societate. Investitorii, creditorii,
patronii ºi alte sectoare ale comunitãþii financiare, inclusiv guvernul ºi publicul, conteazã pe
profesioniºtii contabili pentru o contabilitate financiarã ºi raportãri corecte, pentru un management
financiar eficient ºi sfaturi competente referitoare la o varietate de aspecte legate de afaceri ºi de
impozite. Atitudinea ºi comportamentul profesioniºtilor contabili atunci când presteazã astfel de
servicii au un impact asupra bunãstãrii economice a comunitãþii ºi þãrii lor. Profesioniºtii contabili
pot rãmâne în aceastã poziþie avantajoasã numai continuând sã ofere publicului aceste servicii unice
la un nivel care sã demonstreze cã încrederea publicului este bine fundamentatã.

Auditul de calitate efectuat la cabinetele
profesioniºtilor contabili

Corpul Experþilor Contabili ºi Contabililor Autorizaþi din România, în virtutea obligaþiilor pe
care le deþine ca membru al IFAC, a implementat încã din anul 2000, un program obligatoriu de
examinare a asigurãrii calitãþii activitãþilor desfãºurate de membri.

Auditul de calitate asupra serviciilor profesionale a fost instituit de CECCAR odatã cu elaborarea
Regulamentului privind auditul de calitate în domeniul serviciilor contabile, fiind pus în aplicare începând
cu anul 2000. Ulterior, pentru îmbunãtãþirea acestei activitãþi, a fost modificat în temeiul standardelor
internaþionale emise de IFAC privind controlul calitãþii serviciilor profesionale, precum ºi potrivit metodelor
de control aplicate în Uniunea Europeanã prevãzute în metodologia stabilitã de Comisia Comunitãþilor
Europene prin Recomandarea din 15 noiembrie 2000, introducându-se pe lângã controlul colegial ºi
controlul prin angajaþi. În baza acestui Regulament a fost elaborat Ghidul auditorului de calitate în
domeniul serviciilor contabile ºi grupate într-un material de lucru numit Cartea auditului de calitate în
domeniul serviciilor contabile, care se adreseazã tuturor participanþilor la acþiunile de realizare a auditului
de calitate, fiind o metodologie practicã de realizare a acestei activitãþi.

La nivelul fiecãrei filiale, precum ºi la nivelul aparatului central al Corpului, a fost organizatã
ºi activitatea de verificare a calitãþii lucrãrilor de expertizã contabilã judiciarã efectuatã de membrii
Corpului înainte de a fi depusã la organele care au solicitat-o, în temeiul Normelor profesionale nr.
12.264/2001 privind activitatea de expertizã contabilã judiciarã, având ca scop convergenþa cu
practicile din Uniunea Europeanã ºi prevenirea aspectelor negative din sfera de activitate a lucrãrilor
de expertizã contabilã.     Normele profesionale nr. 12.264/2002 privind activitatea de expertizã
contabilã judiciarã sunt menite sã instituie o disciplinã profesionalã referitoare la respectarea legislaþiei
ºi a dispoziþiilor în materie.

În baza acestor reglementãri, auditul de calitate la nivelul Corpului se desfãºoarã printr-un
numãr de 50 de auditori de calitate angajaþi pe lângã filiale ºi la nivel central.

Auditul de calitate asupra serviciilor contabile     prestate de membrii Corpului are ca obiectiv
analiza modalitãþilor de organizare ºi funcþionare a unui cabinet, aprecierea modului de aplicare în
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cadrul acestuia a normelor profesionale emise de Corp pentru fiecare din misiunile contractate, cât
ºi respectarea normelor cu privire la formarea ºi dezvoltarea profesionalã continuã ºi îndeplinirea
obligaþiilor de membru al Corpului. Auditul de calitate efectuat la cabinetele membrilor (persoane
fizice ºi societãþi de profil) cuprinde astfel trei etape: auditul structural, auditul tehnic ºi auditul de
conformitate ºi are drept referinþã regulile ºi normele profesionale în vigoare, în momentul exercitãrii
misiunilor, ºi uzanþele profesionale.

Aceastã activitate se desfãºoarã în baza unui program anual de audit de calitate, aprobat de Consiliul
Superior al Corpului, care este realizat de auditorii de calitate angajaþi ºi urmãrit, conform graficului de
eºalonare lunarã a cabinetelor cuprinse în acest program, de cãtre Departamentul de urmãrire a aplicãrii
normelor profesionale ºi auditului de calitate. În anul 2005, au fost cuprinse în control cca 2.000 de
cabinete, urmãrindu-se depistarea neregulilor în ceea ce priveºte activitatea membrilor Corpului ºi a
modului de întocmire ºi pãstrare a documentelor care trebuie sã existe la cabinete.

Auditul de calitate în activitatea de expertizã contabilã judiciarã are ca obiectiv de bazã urmãrirea
modului în care experþii contabili aplicã ºi respectã prevederile Codului etic naþional al profesioniºtilor
contabili, Norma profesionalã nr. 35 privind expertizele contabile, normele de comportament
profesional, normele de lucru ºi de raport, precum ºi ghidurile profesionale în domeniu, emise de
CECCAR. De la începutul anului 2005 ºi pânã în prezent au fost prezentate de cãtre experþii
contabili pentru verificarea calitãþii un numãr de 5.235 de rapoarte de expertizã contabilã judiciarã
din diverse domenii de activitate. În urma consultãrilor sau a observaþiilor fãcute de auditorul de
calitate la prezentarea de cãtre experþii contabili a lucrãrilor, aceºtia au þinut seama de recomandãrile
ºi îndrumãrile fãcute, fiind astfel evitate erori ºi abateri de la normele profesionale sau de la normele
legale în domeniu.

Exercitarea auditului de calitate atât în domeniul serviciilor de contabilitate, cât ºi de expertizã
contabilã, are ca scop oferirea cãtre public a unei bune percepþii despre calitatea serviciilor prestate,
armonizarea comportamentelor profesionale ale membrilor, o mai bunã organizare a cabinetelor ºi
perfecþionarea metodelor de lucru, aprecierea modului de aplicare a regulilor ºi a normelor profesionale,
precum ºi dezvoltarea solidaritãþii în rândul profesiei, prin favorizarea contactelor dintre colegi,
apropierea ºi respectul profesioniºtilor contabili faþã de organismele Corpului.

Activitatea de evaluare a întreprinderii -
atribut al profesionistului contabil specializat

Activitatea de evaluare a întreprinderii este potrivit Legii nr. 42/1995, cu modificãrile ºi
completãrile ulterioare, în sarcina CECCAR sã specializeze profesioniºti în acest domeniu.

Orice evaluare de întreprindere are ca punct de plecare situaþiile financiare, instrumente care
reflectã atât patrimoniul la un moment dat, cât ºi performanþele înregistrate de întreprindere într-
o primã perioadã datã. Pentru specializarea experþilor contabili în acest domeniu, Corpul Experþilor
Contabili ºi Contabililor Autorizaþi din România organizeazã lunar sesiuni de pregãtire ºi dezvoltare
profesionalã, urmare cãrora, în anul 2005, au fost înregistraþi cca 5.000 de experþi evaluatori de
întreprindere, membri ai CECCAR.

În sprijinul desfãºurãrii activitãþilor profesionale în acest domeniu, CECCAR a elaborat ºi a
publicat Cartea expertului evaluator care cuprinde trei Standarde de evaluare a întreprinderii, un
Ghid pentru evaluarea întreprinderilor mici ºi mijlocii ºi principii de practicã a evaluãrii ºi de eticã
profesionalã. Respectarea acestora se verificã permanent cu ocazia controlului de calitate exercitat
de CECCAR la cabinetele membrilor.
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Evidenþa membrilor

Potrivit legii de organizare ºi funcþionare, evidenþa membrilor CECCAR se þine prin intermediul
Tabloului Corpului publicat în Monitorul Oficial al României.

Astfel, la data de 31 decembrie 2005, CECCAR a înregistrat un numãr de 39.790 de membri,
dintre care:

- experþi contabili: 11.200;
- contabili autorizaþi: 8.339:
- societãþi cu capital strãin sau mixt: 41;
- societãþi cu capital autohton: 3.506;
- stagiari 16.704,
iar ca membri inactivi, CECCAR are înregistraþi un numãr de cca 15.940 de persoane.
Prin mãsurile luate de Corp, exercitarea profesiei de expert contabil ºi de contabil autorizat se

realizeazã numai în baza acordãrii vizei ºi autorizaþiei anuale de funcþionare dupã controlul ºi
avizarea dosarelor de cãtre secþiunile de specialitate ale Corpului.

Activitatea internaþionalã

Activitatea internaþionalã a CECCAR, în anul 2005, a fost deosebit de intensã, acesta fiind
prezent la numeroase întruniri ºi manifestãri organizate în domeniul profesiei contabile.

Prezenþa internaþionalã a CECCAR, prin reprezentanþii desemnaþi, a fost îndreptatã cu
precãdere pentru participarea la întrunirile regulate ale Grupelor de lucru ale FEE.

În sintezã, principalele acþiuni internaþionale au fost urmãtoarele: organizarea acþiunilor
SEEPAD: Consiliul SEEPAD ºi Seminarul regional de educaþie cu tema "Standardele
Internaþionale de Educaþie emise de IFAC" ºi prima Conferinþã Regionalã a SEEPAD, cu tema
"Parteneriatul public-privat pentru dezvoltarea contabilitãþii în regiunea de sud-est a Europei"; s-a
participat la Praga, Republica Cehã, la întâlnirea Grupului Edinburgh ºi Conferinþa Consultativã a
IFAC pentru IMM-uri ºi naþiunile în curs de dezvoltare; s-a participat la Conferinþa de presã
organizatã de ACAP Moldova, în Chiºinãu, ca urmare a sprijinirii de cãtre CECCAR a acestui
institut sã devinã membru la IFAC; s-a luat parte la întâlnirea normalizatorilor europeni de audit
organizatã la Bruxelles de cãtre Federaþia Experþilor Europeni (FEE); la Forumul OECD cu tema
"Securitatea, Stabilitatea, Progresul: motoarele viitorului", organizat la Paris de cãtre OECD; s-a
participat la Conferinþa CIGAR cu tema "Reforma contabilã în sectorul public: Imitare, capriciu
sau necesitate?", organizatã la Poitier în Franþa; s-a participat la Întâlnirea preºedinþilor din þãrile
membre ale FEE, organizatã la Varºovia; la Conferinþa IASB cu normalizatorii din întreaga lume,
organizatã la Londra (Marea Britanie); s-a participat la Consiliul Administrativ ºi Adunarea Generalã
a FIDEF organizate la Paris (Franþa) ºi la cel de-al 60-lea Congres OEC organizat la Paris (Franþa).
În data de 11 octombrie 2005, s-a participat la Forumul Comitetului de Eticã al IFAC, organizat
la Bruxelles (Belgia), discutându-se modificãrile propuse ale Codului Etic IFAC.
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Conferinþa Regionalã a SEEPAD, Bucureºti, 25-27 august 2005

Activitatea de editurã ºi publicitate

În anul 2005, numãrul titlurilor de lucrãri editate de CECCAR a fost de cca 20. A continuat
sã fie editatã lunar revista Corpului Contabilitatea, Expertiza ºi Auditul Afacerilor împreuna cu
Suplimentul legislativ, abonamentele cunoscând o creºtere de 30% faþã de anii anteriori. În cuprinsul
Revistei, pe lângã articolele de specialitate:

au fost publicate aproximativ 20 de rãspunsuri la întrebãrile cititorilor;
a fost reflectatã, la rubrica Pro Domo, activitatea CECCAR, atât la nivel central, cât ºi la
nivel de filiale.

A fost reeditatã cartea de Teste grilã, întrebãri, exerciþii ºi studii de caz pentru examenul de
acces la profesia de expert contabil ºi de contabil autorizat; a fost reeditat Regulamentul pentru
efectuarea stagiului. Alte lucrãri profesionale editate au mai fost: Soluþii practice de eficientizare a
activitãþilor ºi de creºtere a performanþei organizaþionale; Iniþiere în auditul situaþiilor financiare;
Cartea expertului evaluator; IFRS 2005; Teste grilã, exerciþii, întrebãri ºi studii de caz; IPSAS
2005; Studii de caz privind auditul public intern; Cartea auditului de calitate în domeniul serviciilor
contabile; Analizã ºi diagnostic financiar-contabile; Sinteze, studii de caz ºi teste grilã privind
aplicarea IAS/IFRS (volumul I); Auditul în instituþiile publice; Introducere în expertiza contabilã
ºi auditul financiar; Iniþiere în evaluarea întreprinderilor; Iniþiere în Auditul situaþiilor financiare
ale unei entitãþi.

În pagina WEB a Corpului (www.ceccar.ro) s-au publicat unele materiale ºi informaþii utile
atât membrilor, cât ºi celor interesaþi de activitatea Corpului.

Au fost, de asemenea, intensificate relaþiile cu presa, radioul ºi televiziunea la nivel central ºi la
nivelul unor filiale.
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