Forumul angajatorilor – CECCAR
Termeni de referință
Promovarea educației contabile în interes public
1. Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România (CECCAR) urmărește, în
interes public, o abordare comprehensivă și integrată în pregătirea profesioniștilor
contabili - experți contabili și contabili autorizați - și a persoanelor care doresc să devină
profesioniști contabili certificați pentru ca aceștia să devină indispensabili pentru
organizațiile sustenabile, piețele financiare și economiile robuste, în contextul digitalizării
și globalizării. În implementarea acestei abordări, publicul-țintă principal îl constituie
membrii CECCAR și aspiranții la calitatea de membru CECCAR, în timp ce în rândul
publicului secundar se numără părțile interesate implicate în elaborarea și implementarea
cerințelor privind dezvoltarea profesională inițială și continuă la nivel național.
2. Abordarea aceasta se bazează pe activitatea Institutului național de dezvoltare
profesională a contabililor (INDPC), structură din cadrul CECCAR care a adus o contribuție
semnificativă la dezvoltarea profesiei contabile prin trasarea direcției educației de calitate
atât în privința formării profesionale inițiale (stagiul), cât și în privința dezvoltării
profesionale continue a profesioniștilor contabili.
3. Implementarea strategiei CECCAR privind promovarea educației contabile la nivel
național în interes public este responsabilitatea personalului INDPC, sub conducerea
Consiliului superior și avizarea din partea Ministerului Finanțelor Publice.
4. Pentru promovarea educației contabile în interes public, educaţia fiind condiţia
progresului profesional, dar și al societății, în ansamblul ei, CECCAR a înființat Forumul
angajatorilor – CECCAR (denumit în continuare Forum), structură consultativă a
Consiliului superior al CECCAR.
Scop
5. Forumul angajatorilor - CECCAR a fost înființat cu scopul de a oferi consultanță strategică,
de a facilita accesul la competențe de specialitate și resurse și de a sprijini educația de
calitate pentru formarea unor profesioniști contabili pregătiți pentru piața muncii de azi,
dar și de mâine.
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Responsabilități
6. Responsabilitățile Forumului sunt următoarele:
a) Prin aportul părților interesate să contribuie la dezvoltarea strategiei CECCAR în
vederea asigurării promovării adaptării educației financiar-contabile la cerințele
actuale și viitoare ale societății, la nivel național;
b) Să ofere consultanță membrilor Consiliului superior al CECCAR în implementarea
strategiei organismului profesional referitoare la progresul educației financiarcontabile la nivel național; să faciliteze accesul la competențe de specialitate și
resurse și să ofere consultanță cu privire la aspecte precum identificarea și
prioritizarea proiectelor (de exemplu, revizuirea programelor de formare
profesională inițială – stagiul), precum și în privința dezvoltării profesionale
continue a profesioniștilor contabili, sprijin pentru implementarea acestor
programe etc., să elaboreze propuneri de proiecte;
c) Să asigure suport INDPC pentru adoptarea și implementarea Standardelor
Internaționale de Educație (IES), elaborate de Consiliul pentru Standarde
Internaționale de Educație Contabilă (IAESB), și a bunelor practici în dezvoltarea și
implementarea de programe de dezvoltare profesională inițială și continuă, să
contribuie la stimularea dezbaterilor naționale cu privire la problemele relevante
pentru educația financiar-contabilă;
d) Să elaboreze propuneri privind revizuirea Standardelor Internaționale de Educație
(IES) sau elaborarea de noi standarde, pe care, prin intermediul reprezentanților
CECCAR în grupele de lucru de profil ale IFAC, să le înainteze organismului
internațional;
e) Să sprijine dezvoltarea programelor de educație de calitate pentru formarea unor
profesioniști contabili pregătiți pentru piața muncii.
Componența
7. Forumul este format din reprezentanți de rang înalt ai comunității naționale pentru
educația contabilă, ai mediului de afaceri, ai autorităților de reglementare, specialiști care
dețin competența necesară pentru a contribui în mod eficient la îndeplinirea
responsabilităților Forumului.
8. Membrii Forumului pot fi propuși de către membri ai CECCAR, de către organizații
patronale reprezentative la nivel național, de către angajatori reprezentativi din diverse
domenii de activitate și de către instituții și autorități de reglementare în domeniul
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financiar-contabil, precum și de alte autorități și instituții relevante pentru scopul
Forumului și de către organisme profesionale de la nivel național și internațional. Printre
membri se pot număra practicieni, cadre didactice universitare, funcționari
guvernamentali din cadrul autorităților de reglementare, reprezentanți ai angajatorilor și
ai altor părți interesate. Membrii Forumului trebuie să dispună de cunoștințe de
specialitate și experiență relevantă și să fie în măsură să ofere consultanță strategică, să
faciliteze accesul la competențe de specialitate și la resurse și să sprijine educația de
calitate pentru formarea unor profesioniști contabili pregătiți pentru piața muncii.
Principalele arii de competență relevante pentru scopul Forumului sunt din domeniul
contabil, financiar, fiscal, drept, management, IT, etică profesională, dezvoltare
personală.
9. Candidaturile ca răspuns la apelul la nominalizări pentru Forumul angajatorilor – CECCAR
se vor depune prin transmiterea prin e-mail către CECCAR a Formularului de candidatură
completat, însoțit de CV-ul în limba română al candidatului.
10. Comitetul de nominalizare desemnat de CECCAR analizează candidaturile primite și face
recomandări de nominalizare Consiliului superior al CECCAR, în baza procedurii de
selecție a membrilor Forumului.
11. Consiliul superior al CECCAR analizează și aprobă membrii Forumului în baza
recomandărilor de nominalizare venite din partea Comitetului de nominalizare.
12. Consiliul superior al CECCAR revoca membrii Forumului.
13. Sunt membri de drept reprezentanții desemnați de instituții și autorități de reglementare
relevante pentru scopul Forumului, precum și de organizații patronale reprezentative la
nivel național și de alte organisme profesionale de la nivel național și internațional.
Proceduri privind întâlnirile de lucru
14. Numărul și formatul întâlnirilor de lucru sunt în acord cu activitățile întreprinse de Forum
pentru îndeplinirea responsabilităților, la convocarea Consiliului superior al CECCAR, prin
președintele acestuia. Participarea la întâlnirile de lucru implică prezența în persoană sau
virtual.
15. Toți membrii Forumului au dreptul de a participa la dezbaterile din cadrul întâlnirilor de
lucru. Acestea sunt coordonate, de regulă, de președintele Consiliului superior al CECCAR.
În cazul în care acesta nu poate participa, desemnează un alt membru al Consiliului
superior care coordonează întâlnirile de lucru. La întâlnirile de lucru pot participa toți
membrii Consiliului superior al CECCAR.
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16. Întâlnirile de lucru și documentele de pe ordinea de zi sunt în limba română. Ca excepție,
atunci când se impune, documentele pot fi și în limba engleză.
17. Personalul CECCAR este responsabil de elaborarea și transmiterea ordinii de zi și a
materialelor pentru fiecare întâlnire de lucru. Ordinea de zi și materialele sunt distribuite,
de regulă, în format electronic, prin e-mail, cu cel puțin o săptămână înainte de întâlnirea
de lucru.
Rezultate
18. Forumul este responsabil să înainteze, cu titlu de recomandare, Consiliului superior al
CECCAR concluziile dezbaterilor subiectelor de pe ordinea de zi, din cadrul întâlnirilor de
lucru.
19. În oferirea de consultanță, Forumul are obligația de a fi transparent în activitățile sale și
de a adera la abordarea aprobată de Consiliul superior al CECCAR pentru dezvoltarea
educației financiar-contabile la nivel național, abordare consonantă cu cea adoptată de
către IFAC la nivel global.
20. În oferirea de consultanță pentru implementarea strategiei CECCAR de dezvoltare și
promovare a educației financiar-contabile la nivel național, Forumul apelează la
concluziile consultărilor avute cu părțile interesate în cadrul întâlnirilor de lucru.

Alte aspecte
21. Participarea la întâlnirile de lucru al Forumului se face pe bază de voluntariat.
22. Întâlnirile de lucru se organizează, de regulă, la sediul CECCAR.
23. CECCAR asigură secretariatul și logistica necesară desfășurării întâlnirilor de lucru.
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