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CECCAR – File de istorie
„Cu cele trecute vremi să pricepem cele viitoare.”
Miron Costin
În măsura în care actualitatea este legată de trecut, iar realizările
prezentului ne apar ca efecte ale unor fapte trecute, necesitatea
coborârii pe axa timpului – la fel ca în oricare alt domeniu – este
firească și în cercetarea creației științifice contabile din România.
Activitatea de creație în știință o continuă pe cea întreprinsă
de predecesori. După mai bine de un semimileniu de la apariția
celei dintâi lucrări imprimate care fundamentează sistemul de
calcul contabil digrafic, „pionieratul” în știința contabilității este
dăunător. Cunoașterea insuficientă a experienței transmise de
predecesori duce în mod inevitabil la repetarea eforturilor, la
inutile „redescoperiri”, sau poate orienta cercetarea în direcții
greșite ce ar putea fi evitate.
Cunoscând trecutul științei pe care o slujește, cercetătorul devine
mai încrezător în forțele sale, mai optimist. Numai privită în
întreaga ei dimensiune temporală contabilitatea dobândește
înțeles integral și permite o apreciere mai corectă a valorii sale.
Pe de altă parte, atitudinea justă față de moștenirea științifică
are o mare importanță în opera de făurire a culturii unui popor.
Dimensiunea trecutului asupra căruia stăruim este mai mare în
științele social-economice decât în științele naturii.
Contabilitatea, făcând parte din familia științelor sociale, sistemul
științelor economice, poate fi privită ca un complex de cunoștințe
în continuă dezvoltare, clădit pe succesiuni de reflecții și idei în
legătură cu mișcările de valori la care și-au adus contribuția un
mare număr de gânditori și lucrători economiști-contabili.
Dezvăluind tradiția cumulativă a contabilității înțelegem de
ce în timp este subordonată nevoii de a ne explica structura
noastră contabilă prin structurile pregătitoare și constitutive ei
și exigențelor contemporane.
De bună seamă gândim astăzi cu mai multă finețe decât o făcea
bunăoară părintele contabilității, Luca Pacioli. Reamintindu-ni-l,
nu o facem simplu, arhivistic. Dacă suntem mai edificați teoretic
decât Emanoil Ioan Nichifor, Dimitrie Iarcu, Ion Ionescu de
la Brad, Theodor Ștefănescu, Constantin Petrescu și alții, nu
înseamnă că nu datorăm respect profund actului creației lor de
acum un secol și mai bine. Cine face abstracție de ceea ce s-a creat
de înaintași, în direcția în care el însuși lucrează, se condamnă
singur să descopere lucruri de mult cunoscute.
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Theodor Ștefănescu,
un important autor al științei contabilității

Constantin Petrescu,
autorul primului tratat de teorie contabilă din România
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Grigore Trancu-Iași, fondatorul Corpului

Theodor Ștefănescu –
Curs de comptabilitate în partidă dublă (1874)
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Emanoil Ioan Nichifor – Pravila comerțială (1837)

Casa Corpului din Strada Teilor nr. 12, inaugurată în 1925
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Cum bine spunea regretatul preşedinte al CECCAR prof.
univ. dr. MARIN TOMA (26.02.1943-27.05.2012), dascăl
al profesiei şi autor de ştiinţă în domeniul contabilităţii,
„se spune, în general, că cine nu cunoaşte sau ignoră trecutul
nu poate înţelege prezentul şi nici să prefigureze viitorul într-un
domeniu sau altul al activităţilor umane sau la nivel global. (...)
Larga deschidere spre tot ce a însemnat cucerire ştiinţifică în
contabilitate, indiferent de ţara de origine din care venea acest
plus de cunoaştere, a reprezentat corolarul întregii evoluţii a
gândirii, literaturii şi mişcării contabile româneşti din prima
jumătate a secolului trecut; hrănindu-se din tezaurul comun al
cunoaşterii, slujitorii români din domeniul contabilităţii nu au
încetat o clipă să contribuie la îmbogăţirea patrimoniului ştiinţei
şi tehnicii contabile mondiale”.
Primele pagini din istoria Corpului s-au scris în iulie 1920,
când proiectul de reglementare a Corpului de Contabili
Autorizaţi şi Experţi Contabili din România a fost transmis
personal ministrului muncii, Grigore Trancu-Iaşi, care l-a
depus şi l-a susţinut în septembrie 1920 în Parlament, fiind
votat în Adunarea Deputaţilor la 18 iunie 1921 şi în Senat
la 1 iulie 1921. În numai câteva luni – până la 31 decembrie
1921 –, Corpul avea să înfiinţeze 42 de secţiuni judeţene
pe structurile locale ale Asociaţiei Absolvenţilor Şcoalelor
de Comerţ. Preşedinte de onoare al Corpului a fost ales
profesorul Grigore Trancu-Iaşi, acesta fiind reales succesiv
timp de aproape 20 de ani.
Corpul a cunoscut o dezvoltare remarcabilă, pusă în slujba
interesului economiei, şi a contribuit esenţial la organizarea
profesiei contabile la nivel european şi internaţional; la
congresele organizate în perioada 1923-1939 (la fiecare
doi ani) au participat specialişti din întreaga lume, iar ca o
recunoaştere internaţională, în anul 1931, Congresul
al V-lea al Corpului s-a desfăşurat la Bucureşti concomitent
cu cel de-al VII-lea Congres Internaţional de Contabilitate.
A urmat perioada socialistă, în care, deşi serviciile contabile
au fost naţionalizate, titlul profesional de expert contabil
a continuat să reziste cel puţin pentru două activităţi – cea
de expertiză contabilă judiciară şi cea de cenzor –, dar în

6

care profesia contabilă şi-a făcut datoria, în limitele şi cu
constrângerile specifice perioadei, în cadrul întreprinderilor,
instituţiilor, în educaţie şi cercetare.
Reînfiinţarea Corpului în anul 1992, consfinţită prin lege în
anul 1994, a constituit repunerea în drepturi a unei profesii
cu un rol deosebit în economia şi societatea româneşti.
Posesor al unor tradiţii naţionale însemnate şi dând dovadă
de o capacitate deosebită de organizare şi gestionare a
profesiei contabile, CECCAR a reuşit să devină, în scurt timp,
un organism de elită în cadrul profesiei contabile la nivel
european şi internaţional, fiind în prezent un participant
activ la deciziile în domeniu, având, în acelaşi timp, un loc
bine definit în arhitectura profesiei contabile din România,
iar membrii săi, un rol bine stabilit în viaţa întreprinderilor
şi în economia ţării.
Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați
din România (CECCAR) organizează o dată la doi ani
Congresul Profesiei Contabile din România, eveniment
de amploare, cu participare la nivel naţional şi invitaţi
ai organismelor profesionale internaţionale. Tradiţia
organizării acestei mari reuniuni s-a impus ca reper în
agenda mondială a profesiei contabile, autorităţi ale profesiei
din întreaga lume întâmpinând cu interes participarea
la dezbaterile pe care CECCAR le propune în cadrul
Congresului.
Momentul festiv reprezentat de organizarea celui
de-al XX-lea Congres al Profesiei Contabile este un
prilej pentru a aduce un viu omagiu celor care au
luptat pentru şi au sprijinit înfiinţarea şi reînfiinţarea
Corpului şi celor care au asigurat buna organizare şi
funcţionare a sa – structurile alese şi cele executive –
şi, nu în ultimul rând, membrilor CECCAR, care au
asigurat unitatea şi au dat puterea şi resursele
necesare realizării strategiilor de dezvoltare ale
profesiei contabile în România în cei peste 90 de ani de
existenţă.
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Congresele CECCAR
De la înființarea sa, în 1921, și până la desființare, în
1951, ca o tradiție în lumea profesiei contabile, Corpul a
organizat Congresul Profesiei la fiecare doi ani. Au fost în
total nouă congrese, primul desfășurându-se la București
în 1923, iar ultimul, la Brașov în 1939. Deși la ultimul
congres se convenise ca cel de-al X-lea congres să aibă
loc la Iași, în 1941, intrarea României în război și apoi
instaurarea comunismului în țara noastră au făcut imposibilă
desfășurarea acestuia.
În cadrul congreselor s-au discutat foarte multe probleme
de o importanță deosebită pentru viața economică a țării, la
care profesioniștii contabili erau chemați să ia parte. Multe
dintre problemele abordate, finalizate prin moțiuni adoptate
de congrese, au fost soluţionate, determinând progresul
societății românești.
Referindu-se la dezideratele congreselor, secretarul general al
Corpului, P. Drăgănescu-Brateș, făcea următoarele aprecieri:
„Păstrând un echilibru între ideal și posibilitățile de realizare,
moțiunile exprimate în congresele Corpului n-au rămas în general
simple deziderate, ci o parte din ele într-un timp relativ scurt au
fost înfăptuite ori sunt pe cale a se înfăptui.
Amintim numai câteva dintre aceste înfăptuiri: introducerea
patrimoniului public, deziderat exprimat la Cluj în 1925;
modificarea Codului de Comerț cu reglementarea evaluării și a
întocmirii bilanțului, în special la societățile anonime (București,
1931); introducerea unui membru al Corpului la toate societățile
pe acțiuni (Constanța, 1929; București, 1931); extinderea
asigurărilor sociale și la membrii Corpului (Cluj, 1925);
introducerea bilanțului-tip (Chișinău, 1927); reorganizarea
învățământului comercial (București, 1923; Constanța, 1929);
crearea Casei de asigurări și asistență a Corpului (Constanța,
1929; Galați, 1937) etc.”.
După perioada comunismului a luat ființă, sau mai bine spus
a renăscut ca pasărea Phoenix, Corpul Experților Contabili și
Contabililor Autorizați din România, a cărui existență a fost
recunoscută oficial prin acordarea personalității juridice în
data de 10 iulie 1992, potrivit hotărârii judecătorești nr. 22.
Începând din anul 1994, Corpul Experților Contabili și
Contabililor Autorizați a organizat Congresul Profesiei
Contabile din România, reluându-se astfel, după 55 de ani,
tradiția desfășurării la fiecare doi ani a congreselor Corpului.
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Primul Congres al Profesiei Contabile din România a avut
loc la București, în perioada 27-28 mai 1923, în aula
Fundației Universitare „Carol I”.

Congresul I – 1923

Această primă manifestare a contabililor din țară s-a
desfășurat, atât din punctul de vedere al programului
profesional, cât și din cel al consolidării relațiilor dintre
membrii săi, într-un mare entuziasm. Cuvântările ținute
cu ocazia deschiderii Congresului de către N. Butculescu și
Gr. Trancu-Iași i-au emoționat pe aceia care au avut norocul
să fie martorii acelor zile istorice de închegare a Corpului
Contabililor din România.
În cadrul lucrărilor Congresului au fost dezbătute
următoarele tematici:

 „Proiectul privind modificările aduse Codului de
Comerț” – expuneri făcute de prof. S. Iacobescu și
prof. M.A. Dumitrescu, care au propus ca registrul
Cartea mare să devină obligatoriu;
 „Reorganizarea învățământului comercial” – raportori
prof. C. Pantelli și P. Drăgănescu-Brateș;
 „Participarea la beneficii” – raportori N. Butculescu și
C.A. Rădulescu;
 „Rolul diplomaților în științe comerciale în viața
comercială și industrială” – expunere făcută de
V.M. Ioachim, dr. A. Galan și D. Rațiu.

Medalia Congresului I, avers şi revers

La finalul discuțiilor, Congresul a adoptat următoarele
moțiuni:

 În chestiunea modificării Codului de Comerț: „Cu ocazia
modificării Codului de Comerț să fie consultat și Corpul
Contabililor, atât în punctele privitoare la profesiunea sa,
cât și în celelalte puncte”.
 În chestiunea învățământului comercial: „Profesorii
de toate gradele să se recruteze cu precădere dintre cei cu
studii comerciale, care sunt în legătură cu viața practică; să
se dea o dezvoltare mai mare limbilor moderne cu tendință
practică”.
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II
Al II-lea Congres al Profesiei Contabile din România a
avut loc la Cluj, în perioada 6-8 septembrie 1925, și
a reprezentat un real succes. Acest lucru s-a datorat și
excelentei organizări, de care s-au ocupat președintele
Secțiunii Cluj, Gh. Ionescu, și secretarul secțiunii, S. Cioranu.
Lucrările Congresului au abordat următoarele tematici:

 „Introducerea contabilității în partidă dublă în
instituțiile publice” – la acest punct, prof. G. Alesseanu
a adus în discuția generală un raport foarte documentat
care a avut un succes deosebit în dezbaterile acestui
Congres, iar consecința a fost chemarea domniei sale, în
anul 1929, să participe la redactarea proiectului de lege
privind reorganizarea contabilității publice, lege care a
fost apoi votată în același an;
 „Codul muncii și situația funcționarilor particulari” –
raportor N. Butculescu, decanul Corpului;
 „Asigurările sociale ale funcționarilor particulari” –
expunere susținută de V.M. Ioachim;
 „Rolul titraților contabili în cooperație”;
 „Estimarea valorilor la inventar” – expunere susținută
de prof. G. Alesseanu.
La finalul discuțiilor, Congresul a adoptat următoarele
moțiuni:

 În chestiunea introducerii contabilității în partidă
dublă în instituțiile publice: „Membrii Corpului exprimă
dezideratul ca organele în drept să pășească la introducerea
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contabilității științifice în toate administrațiile publice unde
se mânuiesc fonduri. Pentru aceasta este nevoie să se facă
deocamdată inventarul averii Statului. Congresul exprimă
dezideratul ca din Comisia de studii pentru modificarea
Legii contabilității să facă parte și reprezentanți ai Corpului
Contabililor”.

 În chestiunea asigurărilor sociale: „Să se intervină pe
lângă Onoratul Guvern, ba chiar în sesiunea de toamnă,
odată cu noua legiferare a Codului muncii, să se înfăptuiască
și asigurarea funcționarilor particulari prin contribuția
patronilor, a Statului și a salariaților”. În același timp,
Consiliul Superior a fost autorizat să stabilească
normele pentru crearea unei Case generale de boală,
ajutor și pensiuni a Corpului Contabililor.
 În chestiunea estimării valorilor la inventar: „Corpul
Contabililor consideră că estimarea valorilor la inventar
trebuie astfel făcută încât
să reiasă beneficiul efectiv
realizat de întreprindere, fără
ca plus-valutele provenite din
orice împrejurare să fie trecute
ca beneficii”.

George Alesseanu

Nicolae Butculescu
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III
Al III-lea Congres al Profesiei Contabile din România a
avut loc la Chișinău, în perioada 14-16 octombrie 1927.
Lucrările Congresului, prezidate de V. Ghenzul, președintele
Secțiunii Chișinău, au debutat cu conferința susținută de
V. Slăvescu, deputat și profesor la Academia de Înalte Studii
Comerciale.
În cadrul Congresului au fost dezbătute următoarele tematici:

 „Bilanțul-tip” – raportor P. Drăgănescu-Brateș. După
ce s-a făcut un istoric al chestiunii, s-a dat definiția
bilanțului cu structura lui și cu prescripțiile legale. Au
fost prezentate încercările făcute pentru a se ajunge la
o schemă uniformă de bilanț, precum și schema la care
s-a oprit Congresul Internațional de Contabilitate de la
Bruxelles din 1926;
 „Casa de pensiuni și asigurări” – raportori
N.K. Constantinescu și V. Vlaicu, care s-au referit la
această problemă în special cu privire la membrii
Corpului. Dânșii au propus înființarea unei Case
generale de asigurare și ajutor reciproc a Corpului;
 „Bilanțul și fluctuațiunile monetare” – referent
S. Blumenfeld. Acesta s-a referit la chestiunea bilanțului
în legătură cu fluctuațiile monetare și cu greșeala care
s-a făcut mereu până atunci, când se adunau lei-hârtie
cu lei-aur fără a se ține seama de deprecierea monetară;
 „Introducerea mașinismului în contabilitate” – raportori
prof. Al. Tănăsescu și L. Lucianu. Au fost descrise
evoluția mașinilor de calculat, stadiul în care se află
întrebuințarea mașinilor contabile în străinătate și
la noi, precum și avantajele pe care le prezintă prin
ușurarea muncii în birouri.
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La finalul discuțiilor, Congresul a adoptat următoarele moțiuni:

 În chestiunea bilanțului-tip: „În concordanță cu schema de
bilanț votată de Congresul Internațional de Contabilitate
de la Bruxelles din iulie 1926, bilanțul-tip urmează să
cuprindă: în activ – conturile așezate și grupate după gradul
de lichiditate, iar în pasiv – după gradul de exigibilitate. În
ceea ce privește contul de profit și pierdere, să se oblige prin
lege publicarea lui alături de bilanț și să se adopte principiul
ca el să cuprindă la Credit – toate sursele de venit după
însemnătatea lor, cu sumele brute, iar la Debit – cheltuielile
specificate pe categorii mai importante, arătându-se
și cheltuielile de producțiune și avându-se în vedere
prescripțiunile legii fiscale”.
 În chestiunea Casei de pensiuni și asigurări a
contabililor din România: „Înființarea unei Case de
pensiuni și ajutor a contabililor din România”.
 În chestiunea bilanțului și a fluctuațiilor monetare:
„Pentru a se evita distribuiri de beneficii aparente
și impunerea nedreaptă a creșterii nominale a averii
întreprinderii, Congresul crede că este absolut necesară –
pentru stabilirea exactă a beneficiului net – înregistrarea
diferitelor pozițiuni de active și pasive, apreciate cu valoarea
lor din momentul întocmirii bilanțurilor, ținându-se cont
separat de diferențele rezultate din sporirea nominală a
averii, evaluată în monedă depreciată, față de beneficiile
reale ale exploatării
întreprinderii, rezultate din
operațiunile curente”.
 În chestiunea introducerii
mașinismului în
contabilitate: „Este necesară
modificarea dispozițiilor din
Codul de Comerț privitor la
registrele legale pentru a se
permite extinderea metodelor
noi de contabilitate.
Programele de învățământ
comercial să prevadă și
practica la mașinile de
calculat și de contabilitate”.

Petru Drăgănescu-Brateș
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IV
Al IV-lea Congres național al Corpului, care s-a ținut
la Constanța, în perioada 22-24 iunie 1929, a avut o
însemnătate istorică pentru evoluția Corpului Contabililor.
Au luat parte peste 200 de membri din toată țara, care au
fost primiți călduros de Secțiunea Constanța a Corpului și de
autoritățile locale.

Congresul al IV-lea – 1929
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După oficierea unui serviciu divin la Episcopie, lucrările
Congresului s-au deschis în sala Cazinoului din Constanța.
Înainte de a se trece la discutarea temelor propuse, i s-a trimis
o telegramă ministrului finanțelor, M. Popovici, căruia i s-au
adresat mulțumirile Congresului Corpului pentru adoptarea
principiului contabilității în partidă dublă în administrația
statului. De asemenea, Gr. Trancu-Iași a protestat față de
faptul că s-au adus experți străini pentru introducerea
contabilității publice, arătând că astfel s-a acordat prea
puțină încredere capacității membrilor Corpului.
S-a trecut apoi la discutarea următoarelor tematici:

 „Darea de seamă pe anul anterior” – raport prezentat de
dr. V.M. Ioachim;
 „Reorganizarea învățământului comercial” – raportor
N. Butculescu;
 „Casa de asigurări și pensiuni a Corpului” – raportor
D. Vlaicu;
 „Funcționarea și controlul societăților pe acțiuni în noul
Cod de Comerț” – raportor I. Mecu;
 „Răspunderea expertului contabil” – raportor
P. Drăgănescu-Brateș.
La finalul discuțiilor, Congresul a adoptat următoarele
moțiuni:

 În chestiunea învățământului comercial: „Organizarea
unui învățământ comercial de zi și de seară paralel atât
pentru cursul inferior, cât și pentru cursul superior, separate
pentru băieți și pentru fete, fără deosebire între ei”.
 În chestiunea Casei de asigurări și pensiuni: „Înființarea
unei Case de asigurări și pensiune sub forma unei societăți
anonime”.
 În chestiunea funcționării și controlului societăților pe
acțiuni: „Să se prevadă în noul Cod de Comerț următoarele:
dispozițiuni severe cu privire la aducerea și evaluarea
aporturilor în natură; fixarea unui minimum relativ de
capital la societățile anonime pe acțiuni în raport cu obiectul
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în vederea căruia se înființează societatea; luarea măsurilor
necesare în scopul ca societățile să nu apară în bilanț sau
acte cu capitaluri fictive, ci numai cu capitalul efectiv
subscris și vărsat; majoritatea cenzorilor să fie contabili
autorizați sau experți”.

 În chestiunea responsabilității experților: „Experții
contabili trebuie să răspundă moralicește și materialicește în
îndeplinirea misiunilor lor, pe baza actelor și documentelor
ce li s-au prezentat
spre cercetare, a
căror exactitate
formală sunt
obligați să o
examineze,
aplicând și în ce
privește exactitatea
materială și
îndemânarea unui
expert contabil”.
 De asemenea, Congresul a autorizat Consiliul Superior
să studieze și să întocmească un tarif de onorarii și să
obțină aplicarea lui legală.

Congresul al IV-lea – 1929
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V
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Al V-lea Congres al Profesiei Contabile din România a avut
loc la București, în perioada 5-9 septembrie 1931.
În cadrul lucrărilor acestei manifestări de mare însemnătate
pentru profesia contabilă din țara noastră s-au abordat
următoarele tematici:






„Contabilitatea și bilanțul fiscal”;
„Contabilitatea financiară”;
„Contabilii și mijloacele lor de existență”;
„Sindicatul bancar”.

La Congresul Internațional de Contabilitate ținut la
Barcelona în 1929 s-a hotărât ca cel de-al VII-lea Congres
Internațional să se desfășoare la București, drept urmare
Consiliul Superior al Corpului a decis ca cele două congrese
să aibă loc simultan și cu un program alternativ. Exceptând
darea de seamă referitoare la activitatea Corpului de la
precedentul Congres, restul tematicilor discutate au fost
comune celor două congrese.

Congresul al V-lea – 1931

VI
Al VI-lea Congres al Profesiei Contabile din România a
avut loc la Cernăuți, în perioada 27-28 august 1933.
Lucrările Congresului, de organizarea căruia s-a ocupat
prof. I. Ghițescu, președintele Secțiunii Cernăuți, s-au ținut
în sala Teatrului Național din Cernăuți și au fost deschise cu
prezentarea unei dări de seamă privind activitatea Corpului
în ultimii doi ani.
S-a trecut apoi la dezbaterea celorlalte tematici prevăzute în
program:

 „Rolul Corpului Contabililor în gospodărirea publică” –
referat prezentat de N. Arghir;
 „Rolul Corpului Contabililor în gospodărirea privată” –
lucrări prezentate de V.M. Ioachim și N. Butculescu;
 „Șomajul contabil” – referat prezentat de Al. Botez;
 „Corpul tehnic economic” – expunere făcută de
P. Drăgănescu-Brateș;
 „Considerații asupra Legii și Regulamentului Corpului” –
referent prof. I. Ghițescu.
La finalul discuțiilor, Congresul a adoptat următoarele
moțiuni:

 În chestiunea Corpului tehnic economic: „Pentru
însănătoșirea întreprinderilor și a vieții economice
în general, contribuția membrilor Corpului este cea
mai indicată, prin pregătirea, experiența și simțul lor
gospodăresc”.
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 În chestiunea șomajului contabil: „Pentru ajutorarea
șomerilor contabili, Congresul îndeamnă secțiunile
să constituie fonduri speciale sau să înființeze case de
asistență după modelul celei din București. Congresul
protestează împotriva elementelor din alte țări pentru
lucrările de contabilitate și cere ca numai membrii Corpului
Contabililor, regulat înscriși și fiind pe Tabloul Corpului, să
fie întrebuințați la toate întreprinderile fie particulare, fie cu
participarea Statului”.
 În chestiunea rolului Corpului Contabililor în
gospodărirea publică: „Se cere modificarea statutului
funcționarilor publici în așa fel ca funcțiile publice cu
caracter contabil să fie încredințate numai membrilor
Corpului Contabililor Experți și Autorizați, ținându-se
seama de gradul ce-l au în Corp”.

Vasile M. Ioachim
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VII
Al VII-lea Congres al Profesiei Contabile din România
a avut loc la Timișoara, în perioada 22-24 septembrie
1935.
Lucrările Congresului s-au deschis în sala Teatrului
Comunal, în prezența reprezentanților autorităților civile
și militare, în frunte cu prof. univ. A. Coman, primarul
municipiului Timișoara, și colonel Gh. Dănilă, din partea
diviziei infanteriei. Pentru început, a luat cuvântul
dr. V.M. Ioachim, directorul Corpului. Domnia sa a
prezentat darea de seamă privind activitatea Corpului și, în
finalul expunerii, a protestat față de practica unor tribunale
de a numi experți fără calificarea necesară, precum și față de
faptul că Legea cooperației i-a exclus pe experții contabili de
la expertizele în materie de cooperație.
În continuare s-a trecut la dezbaterea tematicilor incluse în
programul Congresului:

 „Prețul de cost în industrie și comerț” – referent
dr. I. Proca;
 „Expertul contabil ca liber-profesionist” – referent
dr. P. Drăgănescu-Brateș;
 „Controlul în administrațiile publice” – referent
prof. Gh. Huber;
 „Controlul și verificările contabile în întreprinderi” –
referent prof. A. Gheorghiu;
 „Corpul Contabililor și Camera de Muncă” – referent
V. Teodoru.
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La finalul discuțiilor, Congresul a adoptat următoarele
moțiuni:

 În chestiunea prețului de cost în industrie și comerț:
„Legiferarea obligativității stabilirii prețului de cost după
normele științei și tehnicii contabile”.
 În chestiunea expertului contabil ca liber-profesionist:
„Congresul autorizează organele de conducere ale Corpului
să sprijine acei membri care înțeleg să activeze ca
liber-profesioniști, deschizându-se noi orizonturi profesiei
contabile, cum ar fi: organizatori contabili, consultanți,
experți fiscali, verificatori”.
 În chestiunea controlului în administrațiile publice:
„Se emite dezideratul de a se institui organe autonome de
control pe lângă toate administrațiile centrale și locale,
precum și pe lângă întreprinderile cu caracter public. Aceste
organe să aibă cele mai largi drepturi de control și de
sancționare pe loc a neregulilor constatate, în cazuri grave
putând sesiza direct Înalta Curte de Conturi”.
 În chestiunea controlului și verificării contabile în
întreprinderi: „Corpul va stărui ca să se legifereze, în afară
de controlul intern, verificarea întreprinderilor mai mari de
către specialiști calificați independenți față de întreprindere,
iar la societățile anonime o parte din cenzori să fie numiți de
o autoritate, cum ar fi Tribunalul, dintre membrii Corpului
Contabililor Experți și Autorizați”.
 În chestiunea Corpului Contabililor și Camerei de
Muncă: „Congresul cere autonomia Camerelor de Muncă, ce
trebuie scoase de sub tutela Ministerului Muncii”.
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VIII
Al VIII-lea Congres al Profesiei Contabile din România
a avut loc la Galați, în perioada 19-21 iunie 1937, iar de
organizarea lui s-a ocupat G. Eșanu, președintele Secțiunii
Galați.
Congresul a început printr-un serviciu divin oficiat la
catedrala orașului, la care au luat parte toți congresiștii,
împreună cu notabilitățile orașului. De aici, toți participanții
s-au îndreptat spre Liceul Comercial „Alexandru Ioan Cuza”,
în a cărui aulă prof. Gr. Trancu-Iași a deschis lucrările
Congresului.
În cadrul lucrărilor Congresului au fost abordate următoarele
tematici:

 „Studiul contabilității la Academiile de Înalte Studii
Comerciale și Industriale” – raportor prof. S. Iacobescu;
 „Importanța situațiilor contabile pentru conducerea
întreprinderilor” – raportor dr. P. Drăgănescu-Brateș;
 „Situația membrilor Corpului față de statutul
funcționarilor particulari” – raportori N. Butculescu și
Gh. Panait;
 „Membrii Corpului Contabililor și statutul
funcționarilor publici” – raportor prof. Al. Costache;
 „Înființarea unei Case de pensiuni, asigurare și asistență
a Corpului” – raportor prof. Gh. Huber.
La finalul discuțiilor, Congresul a adoptat următoarele
moțiuni:

 În chestiunea studiului contabilității la Academiile
de Înalte Studii Comerciale și Industriale: „Înființarea
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de cursuri de aplicație contabilă în materie de calculație,
materia fiscală, tehnica bilanțului, expertize etc. Înființarea
unei secțiuni contabile pe lângă Academia de Înalte Studii
Comerciale și Industriale din București”.

 În chestiunea importanței situațiilor contabile pentru
conducerea întreprinderilor: „Situațiile contabile să
fie astfel întocmite ca, în afară de controlul contabil, să
dea o evidență clară a stărei patrimoniului grupat din
punct de vedere economic și juridic și să arate activitatea
întreprinderii cu desprinderea în orice moment a
rezultatelor”.
 În chestiunea situației membrilor Corpului față de
statutul funcționarilor particulari: „Congresul cere
stăruitor organelor în drept aplicarea integrală a Legii
Corpului, dispozițiile din această lege fiind de interes
general”.
 În chestiunea membrilor Corpului Contabililor și
statutului funcționarilor publici: „Funcțiunile de
contabilitate
(conducere și
execuție), de
control și inspecție
cu caracter
economic și
financiar, ca și în
administrațiile
publice și
private, să fie
îndeplinite numai
de specialiști
titrați, calificați
în baza Legii
de organizare
a Corpului
Contabililor
Experți și
Autorizați”.
Spiridon Iacobescu
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IX
Al IX-lea Congres al Profesiei Contabile din România
a avut loc la Brașov, în perioada 28-29 mai 1939, de
organizarea lui ocupându-se prof. I. Pricu, președintele
Secțiunii Brașov.
Mai întâi a fost oficiat un serviciu religios la Biserica „Sf.
Adormire” din Cetate, la care au participat toți delegații.
Apoi, în prezența a peste 300 de delegați din cele
70 de secțiuni ale Corpului din țară, s-au deschis lucrările
Congresului, sub președinția lui N. Butculescu, în localul
Camerei de Comerț.
În cadrul dezbaterilor au fost abordate următoarele
tematici:

 „Inventarierea patrimoniului public” – referenți
prof. I. Mărculescu și prof. S. Iacobescu;
 „Noul Cod de Comerț” – referent prof. S. Iacobescu;
 „Crearea Casei de pensiuni” – referent Gh. Huber;
 „Contabilitatea în serviciul raționalizării
întreprinderilor” – referent dr. V.M. Ioachim;
 „Înființarea colegiului economic, cooperativ și contabil” –
referent dr. P. Drăgănescu-Brateș.
La finalul discuțiilor, Congresul a adoptat următoarele
moțiuni:

 În chestiunea inventarierii patrimoniului public:
„Inventarierea avuției noastre publice să fie făcută cât
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mai repede, pentru că o bună conducere a vieții publice
nu se poate realiza bine fără desăvârșita cunoaștere a
patrimoniului public”.

 În chestiunea noului Cod de Comerț: „La revederea
materiei Codului de Comerț să se încredințeze Consiliului
Superior al Corpului Contabililor orânduirea materiei din
Codul de Comerț referitoare la: Registre, Inventar, Bilanț,
Rezerve, Amortizări, Acțiuni, Obligațiuni și toată materia
care se referă la patrimoniul comercial reglementat de Codul
de Comerț”.
 În chestiunea creării Casei de pensiuni: „Să se ceară
Onoratului Guvern de a legifera obligativitatea cotizației
patronale la Casa de pensiuni a Corpului Contabililor
pentru funcționarii săi membri și înființarea timbrului
de 5% asupra onorariilor expertizelor; autorizarea
Consiliului Superior al Corpului de a crea Casa de pensiuni
a Corpului”.
 În chestiunea contabilității în serviciul raționalizării
întreprinderilor: „Pentru ca funcțiunea contabilă să-și
poată da toată contribuția sa la acțiunea de raționalizare
economică, este necesar ca să fie astfel organizată
încât să redea în fiecare moment situația economică și
juridică a patrimoniului, rezultatele brute, separat după
proveniența lor, și cheltuielile după felul lor, după locul
unde au luat naștere și după obiectul sau serviciul la care
se referă, astfel ca să se poată urmări prin contabilitate,
pentru fiecare unitate tehnică, raportul între cheltuială și
rezultat”.
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X
Al X-lea Congres al Corpului și primul Congres al
Profesiei Contabile de după perioada interbelică s-a
desfășurat la București, în zilele de 20-21 octombrie
1994, cu prezența a 300 de participanți, din care 52 din
afara țării noastre. Manifestarea a avut ca deviză „Profesia
contabilă, între prezent și viitor”, iar ca temă centrală, „Profesia
contabilă în România – rol și importanță în economia de piață”.
În cadrul lucrărilor Congresului au fost abordate următoarele
tematici:

 „Rolul profesiei şi organismelor profesionale”;
 „Rolul şi importanţa contabilităţii întreprinderii”;
 „Profesia de expert contabil şi contabil autorizat în
economia de piaţă”;
 „Legiferarea expertizei în contextul economiei de piaţă”;
 „Cenzoratul şi auditul legal”;
 „Şcoala contabilă în România”.
Prima alocuțiune de după perioada interbelică ținută la
deschiderea Congresului a fost a dlui MARIN TOMA, expert
contabil și evaluator de întreprinderi, președintele Corpului
Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România:
„Doamnelor și domnilor invitați,
Doamnelor și domnilor delegați la Congres,
Profesia contabilă în lume are o bogată și îndelungată istorie;
recunoașterea rolului contabilului și al contabilității în
organizarea economico-socială a societății își are originea în
timpuri foarte vechi, fiind mai evidentă după descoperirea
Americii (1492).
Contabilitatea a început să-și fixeze un loc ca știință, în
organizarea socială, paralel cu științele economice, odată cu
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trecerea la sistemul partidei duble; cu toate că unii îl atribuie
grecilor și romanilor, acest sistem de contabilitate în partidă
dublă aparține italianului Luca Pacioli, care l-a făcut cunoscut în
anul 1494, deci exact acum o jumătate de mileniu.
De-a lungul timpului, în țări ca Italia – patria contabilității –,
Franța, Anglia, America și altele, contabilitatea a înregistrat
progrese imense, iar profesioniștii contabili s-au bucurat
întotdeauna de o stimă extraordinară. În istorie sunt cunoscute
destul de multe cazuri de instituții și guverne care au căzut
pentru că, în ultima analiză, nu au ținut seama de «ridicole
indicații contabilicești», de întreprinderi ajunse la dezastru
datorită lipsei de previziuni, datorită unui bilanț greșit întocmit,
care, în mai toate cazurile, înseamnă o supra sau subimpunere.
Și în România, contabilitatea și profesia de contabil au tradiții
remarcabile, cele mai importante momente de evoluție a acestui
domeniu fiind:
Ë

în anul 1860, C.A. Rosetti, ministru al cultelor și
instrucțiunii publice, a fost ales Prim Staroste al
Negustorilor pe o perioadă de trei ani; în această perioadă
au fost puse bazele înființării – în 1864 – a primelor două
școli comerciale, la București și Galați;

Ë

în anul 1898 s-a înființat Asociația Absolvenților Școlilor de
Comerț din Țară și Străinătate;

Ë

în anul 1906, la Congresul Absolvenților Școlilor de
Comerț, primul
punct de program
l-a constituit
necesitatea
legiferării
profesiunii de
contabil; dar lupta
se ducea mai ales
pentru stăvilirea
erorii grave care
se făcea – aceea
de a se încredința
lucrări de
expertiză contabilă
persoanelor
Marin Toma, președintele CECCAR,
neprofesioniste;
salută congresiștii
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Ë

Ë

au urmat acțiuni importante în lupta pentru consacrarea
profesiei contabile, al căror rezultat final l-au constituit
aprobarea și promulgarea prin Decretul Regal
nr. 3.063/13.07.1924 a Legii din 1 iulie 1921, prin
care a fost înființat Corpul de Contabili Autorizați și
Experți Contabili; profesia contabilă liberă a fost, astfel,
consacrată în România încă de acum 73 de ani;
în anul 1930, Corpul de Contabili Autorizați și Experți
Contabili număra peste 11.000 de membri, experți
contabili, contabili autorizați și stagiari.

Se poate spune deci că și în România rolul contabilității și al
contabilului are o tradiție cu care ne mândrim.
Cât de precise, exacte și cât de frumoase sunt exprimările timpului
la adresa rolului social al contabilului și al contabilității se poate
deduce și din aceste scurte notații: «Viața socială, oricum am dori
să-i determinăm funcțiunea, are nevoie, înainte de toate, de ordine,
și aceasta nu se poate obține decât numai prin socoteli» – scria
în 1933 Alexandru Botez, directorul ziarului «Profit și pierdere»,
într-un articol despre însemnătatea profesiei de contabil în viața
socială. Iar reputatul profesor Victor Slăvescu, în lucrarea «Analiza
critică a bilanțului unei întreprinderi», arăta: «Cine altul decât
contabilul poate fi acela care, așezând față în față totalitatea
mijloacelor de lucru cu câștigul obținut într-un timp determinat,
poate stabili rentabilitatea unei întreprinderi?».
Nu acesta a fost rolul contabilului și în ultimele patru decenii,
în condițiile economiei de tip hipercentralizat ce a domnit, atâta
vreme, la noi în țară. Absolventul unei remarcabile școli de
contabilitate, ajuns în întreprindere, era considerat un personaj
incomod, «șters» în fața conducerii întreprinderii, folosit numai
la anumite lucrări; astfel că funcționarul de la contabilitate
arareori era și contabil, în înțelesul adevărat al cuvântului, adică
profesionistul apt să reflecte prin contabilitate întreaga activitate
a întreprinderii, de la aprovizionarea materialelor și până la
livrarea produsului finit, de la 1 ianuarie până la 31 decembrie, și
să întocmească și bilanțul.
Începând din anul 1957, activitatea de expertiză contabilă a
acestui personaj extrem de important în economia unei țări
care este contabilul autorizat a fost practic desființată; în
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regimul politico-economic al timpului a dispărut obiectul acestei
activități, fiind, atunci, o singură formă de proprietate; deci
de profesioniști contabili nu se mai putea vorbi, iar expertiza
contabilă s-a redus numai la verificarea unor aspecte judiciare.
Iată de ce apreciem că Revoluția din decembrie 1989 ne-a găsit
într-un «gol» din acest punct de vedere. Primii care au tras
semnalul despre locul și rolul profesiei contabile, în condițiile
noi create de Revoluția din decembrie 1989, au fost, cum era
și firesc, cadrele universitare și experții contabili mai vârstnici
care au avut activitate și în perioada dinainte de anii ’50; aceștia
au creat, încă din primele zile de după Revoluție, o asociație
profesională, neguvernamentală, a experților contabili, care a
crescut, cuprinzând peste 80% din totalul experților, și care s-a
dezvoltat repede, sub aspectul activităților desfășurate, și a jucat
un rol hotărâtor în ansamblul pregătirilor pentru introducerea
noului sistem de contabilitate, prin instruirea a circa 60% din
aparatul contabil din economie. Lipsa unui act normativ care
să reglementeze organic activitatea de expertiză contabilă și a
contabililor autorizați nu a permis însă manifestarea tuturor
posibilităților de care dispunea această asociație profesională.
Reforma în domeniul profesiei contabile are rațiuni profunde și
este impusă de rolul hotărâtor pe care această profesie îl are, în
condițiile în care agenților economici le revin unele drepturi și
libertăți specifice economiei de piață.
În primul rând, apreciem că orice reformă într-un sistem sau
subsistem al economiei unei țări, și cu atât mai mult al unei țări
în tranziție la economia de piață, trebuie să fie însoțită, dacă nu
chiar precedată, de reforma în domeniul profesiei. Numai astfel
se asigură atât perceperea corectă, cât și implementarea eficientă
a măsurilor de reformă economică. Pentru ca agenții economici
să-și poată desfășura activitatea în deplină libertate, dar și cu
respectarea legilor, se impun asistarea și sprijinirea acestora de
către persoane autorizate, care își îndeplinesc profesiunea în
mod liber, independent și care trebuie să asigure managerilor,
prin acuratețea informațiilor, realitatea cu privire la resurse,
destinația acestora, respectarea obligațiilor fiscale etc.
În al doilea rând, este vorba de asigurarea unei bune gestionări a
libertăților economice specifice economiei de piață. După câteva
decenii de economie centralizată, monopolizată de stat, în care
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erau simpli executanți ai unor comenzi transmise prin plan sau
acte administrative și în care și-au format gândiri și mentalități
specifice, managerii care conduc întreprinderile s-au trezit în fața
unor drepturi și libertăți pe care nu știu să le exploateze sau nu
au curaj să le folosească, neavând garanția că le folosesc în mod
corect, fără a dăuna interesului public sau propriilor interese. Și
în aceste situații, rolul profesioniștilor autorizați, independenți,
care să umple golul creat prin restrângerea rolului statului este
hotărâtor în redresarea economiei.
În al treilea rând, conținutul și esența profesiilor de expert
contabil și contabil autorizat au semnificații și misiuni
fundamental diferite față de cele corespunzătoare denumirilor
de expert contabil sau contabil din economia centralizată
de stat. Astfel, dacă în economia monopolistă de stat nu era
conceput ca statul să cedeze din mijloacele sale de intervenție,
expertul contabil fiind folosit exclusiv de organele judiciare,
odată cu spargerea acestui monopol al proprietății statului
au apărut noi activități ce intră, așa cum se întâmplă în toate
țările cu economie tradițional democratică, în sfera de atribuții
ale expertului contabil și contabilului autorizat. O anumită
întârziere în organizarea pe baze noi a expertizei contabile a
făcut ca astfel de activități noi să fie realizate de persoane fără
pregătirea profesională necesară. Aceste activități care ocupă
o pondere deosebită în volumul total de activitate a experților
contabili (peste 90%) se referă în principal la:
Ë

expertizele privind evaluările de bunuri, active, societăți
comerciale etc.;

Ë

audit financiar-contabil, legal sau contractual;

Ë

analizele economico-financiare privind redresările și
restructurările de întreprinderi;

Ë

ținerea contabilității și întocmirea bilanțurilor;

Ë

verificări contabile și certificări ale unor situații financiare și
ale bilanțurilor contabile etc.

În al patrulea rând, reforma profesiei de expert contabil și
contabil autorizat, în condițiile noi ale tranziției, trebuie să
fie caracterizată de două trăsături fundamentale care, în fapt,
constituie esența reformei în această profesie: libertatea și
independența, ceea ce presupune că:
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Ë

activitatea de expert contabil și contabil autorizat se
realizează numai prin persoane autorizate, în mod liber, pe
principii comerciale, în condițiile respectării legii, a codului
îndatoririlor profesionale și a normelor deontologice;

Ë

activitatea de expertiză contabilă și a contabilului autorizat
se organizează independent de Executiv și se realizează
prin persoane care au ca unică activitate exercitarea acestei
profesii; profesia liberă de expert contabil și de contabil
autorizat este incompatibilă cu calitatea de angajat al unei
întreprinderi sau instituții, cu atât mai mult de angajat al
Administrației.

Doamnelor și domnilor,
Într-un context mai larg al momentului sociopolitic pe care îl
traversează țara, pe fondul unei convalescențe generale, apariția
cu circa două luni în urmă a reglementărilor mult așteptate
privind activitatea de expertiză contabilă și de contabil autorizat
poate fi considerată ca o dovadă elocventă a preocupărilor Puterii
pentru înființarea instituțiilor democratice, specifice statului de
drept, o expresie a voinței politice pentru continuarea reformei,
de această dată, în domeniul profesiei.
Prin cuprinsul lor, reglementările recente pot fi apreciate ca
fiind la nivelul standardelor europene din punct de vedere al
organizării profesiei; experții contabili își exprimă întreaga lor
gratitudine și recunoștință, căci această reglementare pune,
în sfârșit, bazele înlăturării derutei din profesia contabilă
în România; iar ziua de 15 august 1994, când au fost aduse
ultimele retușări proiectului de act normativ, va rămâne ca o
zi de referință, deci am putea spune că Sfânta Maria poate fi
considerată și ocrotitoarea profesiei contabile în România.
Esența noilor reglementări stabilite prin Ordonanța Guvernului
nr. 65/1994 constă în aceea că activitatea de expertiză contabilă
și de contabil autorizat este scoasă de sub controlul statului;
existența unui reprezentant al Executivului pe lângă Consiliul
Superior al Corpului sau pe lângă Consiliul filialei județene o
considerăm, în etapa actuală, ca fiind necesară pentru garantarea
autorității tânărului organism profesional.
Experții contabili sunt conștienți însă că soarta, viitorul profesiei
contabile depind de aplicarea în practică a prevederilor noilor
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reglementări; există încă suficienți factori de risc, obiectivi și
subiectivi, care pot pune în pericol aplicarea eficientă a acestora,
care țin de nivelul de cultură adecvat economiei de piață, educația
managerilor de întreprinderi, sursele de finanțare ale Corpului,
inerția și chiar eforturile unora pentru perpetuarea situației
existente și altele.
Prin regulamentele interne de organizare și funcționare, în
curs de elaborare, trebuie prevăzute măsuri care să organizeze
creșterea calității prestațiilor efectuate de experții contabili și
contabilii autorizați, a răspunderilor acestora în îndeplinirea
misiunilor, dar și de protejare a profesiei contabile.
Organizarea și exercitarea corespunzătoare a activității de
expert contabil și de contabil autorizat au menirea să amelioreze
efectele unui risc major care se manifestă astăzi în progresul
reformei economice, și anume gradul de expunere a agenților
economici, cu deosebire cei mici și mijlocii, în fața Administrației
fiscale, prin încălcarea, cu sau fără voie, a normelor
financiar-contabile și fiscale.
Din cauza vidului existent între Administrația fiscală și agenții
economici – două părți cu interese nu întotdeauna convergente –,
bugetul sau de cele mai multe ori întreprinderile mici și mijlocii
au deseori de suferit. Astfel, calitatea nu întotdeauna
corespunzătoare a reglementărilor financiar-contabile (numărul
mare de reglementări, care apar uneori contradictorii, lipsa de
claritate a acestor reglementări și de aici numeroase precizări și
precizări la precizări, soluții de caz etc.) poate duce în final la
interpretări discreționare sau abuz de control – iată factorul de
risc esențial în fața inițiativei, a investitorilor în general. Tot
astfel, tendințele, până la un moment dat firești, de apărare în
fața unei presiuni fiscale deloc neglijabile duc deseori la evaziune
și chiar la fraude fiscale din partea unor agenți economici. Iată de
ce noi considerăm că expertul contabil și contabilul autorizat
trebuie plasați la echidistanță între Administrație și agenții
economici, clienți ai acestora; expertul contabil și contabilul
autorizat trebuie să garanteze Administrației că, prin veghea lor,
clienții lor respectă legea, dar să garanteze și clienților că nu vor
face, în mod nelegal, obiectul unor sancțiuni pentru abateri pe
care nu le-au săvârșit.
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Pentru realizarea acestui obiectiv fundamental al activității
de expertiză contabilă este necesar însă să se ia în continuare
măsuri în două direcții:
Ë

Ë

elaborarea unor prevederi clare și precise prin
Regulamentul de organizare și funcționare al asociației
noastre profesionale și prin Codul deontologic cu privire
la drepturile, obligațiile și răspunderile celor ce exercită
activitatea de expert contabil și de contabil autorizat;
să se acorde sprijin, din partea Administrației, pentru
rezolvarea crizei de comunicare între furnizorul și
consumatorul de servicii ale profesiei contabile, pe linia
educării corespunzătoare a agenților economici – în sensul
că la elaborarea normelor financiar-contabile și fiscale să
se prevadă obligativitatea recurgerii la serviciile experților
contabili și ale contabililor autorizați.

Întreprinderile mici și mijlocii trebuie degrevate de atribuții
birocratice, dar și costisitoare și cu deosebite riscuri pentru
acestea; ele trebuie să se concentreze pe activitatea de producere
și comercializare a produselor lor, și nu pe declarații, deconturi,
situații și raportări contabile, care constituie produse, prestații
ale altei activități, și anume ale profesiei contabile.
Pe lângă ținerea contabilității și întocmirea bilanțurilor
contabile, considerăm că printre prestațiile în care ar trebui
implicată, imediat, profesia contabilă se află întocmirea și
depunerea declarațiilor, deconturilor și altor situații financiare,
fiscale sau contabile, auditarea bilanțurilor, elaborarea situațiilor
bancare și realizarea controlului contractual în baza Directivei
a VIII-a europene, la întreprinderile mici și mijlocii.
Într-un stat de drept, Administrația se sprijină solid, zi de zi, pe
organismele profesionale, având în acestea un mijloc de verificare
a modului de percepere de către agenții economici a propriilor
decizii, a propriilor măsuri, găsind în acestea o sursă neutră
de măsuri alternative la propriile măsuri, de ordin contabil,
financiar și fiscal, bineînțeles.
Având în vedere dificultățile inerente legate de procesul complex
al tranziției, profesia liberă de expert contabil și de contabil
autorizat trebuie, la rândul ei, să fie sprijinită cu deosebită grijă
de Administrație și, în special, de Ministerul Finanțelor, mai
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ales acum, la acest început de drum – începând de la organizarea
Corpului (asigurare spații, asigurare personal etc.) și până la
crearea unui mediu legislativ favorabil, care să incite agenții
economici să recurgă la produsele și serviciile oferite, potrivit
legii, de către experții contabili. Experții contabili români pot și
trebuie să fie implicați activ în procesul reformelor economice din
țara noastră. Reforma în domeniul contabilității și al profesiei
contabile în țara noastră nu ar fi de conceput fără sprijinul ce ni
s-a acordat, în cadrul acordurilor bilaterale și multilaterale, de
către unele țări cu economie tradițional democratică. Permiteți-mi
să fac o remarcă deosebită pentru confrații noștri din Franța,
care, prin materialele documentare puse la dispoziție, prin
numeroasele misiuni ale experților francezi în țara noastră, prin
participarea unor specialiști români la congresele experților
contabili francezi – adevărate școli de educație și instruire
profesională –, au contribuit, în cea mai mare măsură, la
accelerarea înțelegerii și la reglementarea profesiei libere la
noi în țară. Dorim să dezvoltăm în continuare cooperarea cu
toate organismele profesionale membre ale Uniunii Europene a
Experților Contabili și ale IFAC, atât bilateral, cât și multilateral,
deoarece cadrul legislativ recent creat prin Ordonanța
Guvernului nr. 65/1994 asigură compatibilitatea cu prevederile
directivelor europene.
În încheiere vreau să vă asigur, pe dvs., cei prezenți aici, dar și
pe colegii noștri din țară, să asigur și Administrația că experții
contabili au început să fie conștienți de noile lor misiuni, iar acest
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proces de conștientizare este în plină desfășurare, este un proces
continuu; știm foarte bine conținutul, esența și formele de
exercitare ale profesiei libere; știm foarte bine unde trebuie să se
termine cu ceața și dezordinea în profesie; știm foarte bine unde
se termină profesia liberă și unde încep anarhia și dezordinea în
exercitarea acestei profesii. Experții contabili pot fi parteneri de
nădejde ai Administrației; ei trebuie să sprijine cu profesionalitate
calitatea și fiabilitatea normelor financiar-contabile și fiscale;
ei trebuie să se implice în clarificarea tehnico-profesională a
unor probleme complexe specifice tranziției, cum ar fi evaluările
economice pentru privatizare și realizarea unui audit legal și
contractual la nivelul standardelor internaționale, în conformitate
cu Directivele CEE. Experții contabili trebuie să devină, în
același timp, și parteneri de nădejde ai agenților economici, cu
deosebire ai întreprinderilor mici și mijlocii; doar ei pot asigura,
perfect, calitatea și fiabilitatea informațiilor financiar-contabile
și a declarațiilor fiscale ale acestora. Fiind în slujba agenților
economici, experții contabili sunt, totodată, în serviciul economiei
naționale, în serviciul țării.
Experții contabili români trebuie să fie considerați, în același
timp, parteneri de nădejde ai confraților lor europeni, căci ei
fac parte din marea familie europeană a profesiei contabile,
iar Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din
România trebuie să fie interlocutorul valabil al organismelor
profesionale similare europene și mondiale pentru o permanentă
și benefică colaborare și cooperare, atât în plan bilateral, cât
și multilateral, în scopul realizării proiectelor profesioniștilor
contabili români.
Multe din dezordinile existente astăzi în economie se explică prin
întârzierile, nepermis de mari, în luarea măsurilor de reformă în
domeniul profesiei contabile. S-a ajuns astăzi la situații deosebit
de periculoase pentru orice tip de economie; iată doar două din
aceste anomalii:
Ë

ținerea contabilității și întocmirea bilanțurilor la agenții
economici de către diletanți, de oameni cu pregătire cu totul
diferită de această specialitate, care se bazează pe câteva
cursuri de inițiere și înlătură, astfel, o pregătire de ani de
zile într-un învățământ organizat;

36

Ë

considerarea expertizei contabile și a contabilității ca
activități secundare, menite să contribuie la completarea
veniturilor anumitor persoane; iar dacă persoana respectivă
are locul de muncă în Administrație se ajunge la situația
– des întâlnită astăzi – când dimineața se lucrează cu
Administrația, iar după-masă cu contribuabilul.

Aceste aspecte pot fi considerate ca principalul suport al
fenomenului de corupție, pe lângă faptul că nu se poate discuta
nici de calitate și nici de responsabilitate în executarea lucrărilor
de contabilitate. Se poate, pe drept cuvânt, aprecia că profesia
de expert contabil și contabil autorizat ocupă un loc central în
organizarea activității economice de tranziție spre economia
de piață, căpătând și un accentuat rol social. Pentru a sublinia
aceasta este suficient să ne referim numai la una din operațiile
cele mai importante ce trebuie realizate în procesul privatizării:
evaluările de bunuri, societăți, active etc., operații care, deși
sunt considerate ca fiind multidisciplinare, constituie de regulă
apanajul cabinetelor și societăților de expertiză contabilă. Tot
astfel, certificarea bilanțurilor agenților economici de către
experții contabili sau contabilii autorizați – prevăzută prin Legea
contabilității, Legea societăților comerciale și alte reglementări –
constituie o sarcină cu puternic accent social, știut fiind că în
funcţie de calitatea și fiabilitatea informațiilor din bilanțuri
se asigură veniturile bugetare ale statului și sursa de bază
pentru realizarea măsurilor de protecție socială. De asemenea,
experții contabili și contabilii autorizați trebuie să joace un rol
important, în
această etapă,
în sprijinirea
agenților
economici,
pentru ca
ei să-și
îmbunătățească
activitatea,
înlocuind
ineficiența
cenzorilor care,
Congresul al X-lea – 1994 –
în prezent, nu
La cocteilul oferit în onoarea congresiștilor
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au nici motivația, nici competența specialistului și nici timpul
necesar pentru a intra în detaliile contabilității acestor agenți”.
Prima moțiune de după perioada interbelică adoptată prin
vot în cadrul Congresului a fost după cum urmează:

 „Având în vedere dinamismul economic în țara noastră și
faptul că dimensiunile activității financiar-contabile au
căpătat noi valențe, o importanță deosebită și complexă,
odată cu eforturile ce se fac pentru trecerea la economia de
piață;
 Având în vedere rolul și locul deosebit de important al
profesiei contabile pentru sănătatea activității agenților
economici, dar și a fiscalității;
 Ținând seama că misiunea îndeplinită de experții contabili
este o specialitate care cere o înaltă pregătire teoretică
și practică, încadrată și tratată în mod deosebit față de
celelalte specialități înrudite din domeniul contabil-financiar
și că ea trebuie considerată ca atare, în orice moment al
exercitării sale;
 Considerând că prevederile diferitelor legi cu privire la
exercitarea acestei profesii trebuie armonizate într-o
coordonare coerentă, organică și eficientă, participanții
la Congres consideră necesară înfăptuirea următoarelor
deziderate:
I.

La un interval de doi ani se va desfășura Congresul
experților contabili și contabililor autorizați din România.

II. Recunoașterea și întărirea dreptului de exercitare a
profesiilor de expert contabil și de contabil autorizat pe
baza calificării legale și prin crearea unor posibilități
reale care să asigure o liberă și normală dezvoltare
în sfera specifică de activitate, în conformitate cu
legislația internă și standardele internaționale în acest
domeniu, existând un consens total de trecere în practică
și de aplicare urgentă, și cu răspunderea cuvenită, a
Ordonanței Guvernului nr. 65/1994, printr-o colaborare
concertată a tuturor factorilor de răspundere.
III. Orientarea învățământului economic mediu și
universitar pe coordonate moderne, în așa fel încât să
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satisfacă exigențele profesiei de expert contabil și de
contabil autorizat, în vederea pregătirii și perfecționării
specialiștilor contabili, cu deosebire a experților
contabili, care trebuie să devină elita managerilor din
domeniul economico-financiar al țării.
IV. Elaborarea unor noi forme legislative care să interzică
practicarea contabilității de către persoane neautorizate.
Să se dispună în același timp ca bilanțurile tuturor
societăților comerciale să fie verificate și certificate
numai de către experții contabili și contabilii
autorizați cu studii superioare.
Toate societățile comerciale a căror cifră de afaceri
depășește zece milioane lei să fie obligate să angajeze
experți contabili sau contabili autorizați, înscriși în
Tabloul Corpului, pentru verificarea și certificarea
bilanțurilor, contului de profit și pierdere, anexei la
bilanț (conturilor anuale).
V.

Trecerea urgentă la elaborarea ghidurilor profesionale
– ghidul expertului contabil, ghidul auditorului, ghidul
evaluatorului de întreprindere – indispensabile profesiei
de expert contabil.

VI. Formarea de evaluatori să fie organizată și extinsă prin
noi norme de reglementări pentru ca această activitate
să ajungă la standardele internaționale, atât în
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domeniul pregătirii specialiștilor, cât și pentru
realizarea unei practici unitare în domeniu, spre folosul
economiei naționale.
VII. Extinderea relațiilor cu organizațiile profesionale
similare din țările cu economie de piață
dezvoltată să fie un principiu călăuzitor al Corpului,
în vederea însușirii de noi metode de organizare și de
lucru, pentru ridicarea continuă a nivelului profesiei
contabile și situarea ei pe poziția care i se cuvine în
societatea românească.
VIII. Spre satisfacerea cerințelor actuale și de perspectivă
ale economiei naționale și ale cetățenilor, Congresul
experților contabili și al contabililor autorizați din
România solicită tuturor factorilor de decizie să acorde
importanța cuvenită profesiei de contabil autorizat și
de expert contabil, reieșind din lucrările Congresului că
acești profesioniști au misiunea legală să asigure buna
administrare a avuției țării, controlul și justa informare
asupra activității financiar-contabile desfășurate de
agenții economici și acuratețea informațiilor acesteia.
IX. Participanții la acest Congres fac un apel către toți cei
care lucrează în domeniul contabil sau se vor dedica
profesiei de contabil să-și însușească următoarele
imperative profesionale în activitatea lor de zi cu zi:

Congresul al X-lea – 1994 – Raportorii Congresului:
prof. univ. Mihai Ristea, Niculae Feleagă şi Horia Cristea
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–

Experții contabili trebuie să fie parteneri de nădejde
ai Administrației, trebuie să sprijine cu profesionalism
asigurarea calității și fiabilității normelor
financiar-contabile și fiscale; ei trebuie să se implice
în clarificarea tehnico-profesională a problemelor
complexe, specifice tranziției, cum ar fi evaluările
economice pentru privatizare, realizarea unui
audit legal și contractual la nivelul standardelor
internaționale, în conformitate cu directivele
comunității europene.

–

Experții contabili trebuie să devină parteneri viabili
ai băncilor și ai agenților economici, cu deosebire ai
întreprinderilor mici și mijlocii; ei trebuie să asigure
calitatea și fiabilitatea informațiilor financiar-contabile
și a declarațiilor fiscale ale societăților comerciale.

–

Venind în sprijinul agenților economici, specialiștii
în contabilitate sunt, și trebuie să fie, în serviciul
economiei naționale, în serviciul țării.

–

Experții contabili români trebuie să fie considerați
parteneri siguri ai confraților lor europeni, căci ei
fac parte din marea familie europeană a profesiei
contabile, iar Corpul Experților Contabili și
Contabililor Autorizați din România trebuie să devină
interlocutorul real și permanent al organismelor
europene și mondiale ale experților contabili, pentru
colaborarea și cooperarea cu ele, atât în plan bilateral,
cât și multilateral, în scopul realizării și dezvoltării
programelor profesionale ale contabililor români.

Asigurăm instituțiile și organismele guvernamentale sau
neguvernamentale că experții contabili sunt conștienți de
noile lor meniri în societatea românească, iar acest proces
de conștientizare este în plină desfășurare; ei realizează
rolul, conținutul și formele de exercitare a profesiei libere și
doresc să se termine, urgent, cu dezordinea și diletantismul în
profesia contabilă în care, de acum înainte, să se muncească
doar respectându-se, cu sfințenie, deviza asociației noastre
profesionale: «Știință – Independență – Moralitate»”.
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XI
Al XI-lea Congres al Profesiei Contabile din țara noastră
organizat de Corpul Experților Contabili și Contabililor
Autorizați din România a avut loc la Sibiu, în zilele de
23-24 octombrie 1996. Tema centrală a manifestării a fost
„Piața și produsele profesiunii contabile în România”, iar sloganul
Congresului, „Competență, independență, responsabilitate”.
Dezbaterile Congresului s-au concentrat pe următoarele
tematici:

 „Locul și rolul profesiunii contabile, al profesionistului
contabil în viața economică și socială a României”;
 „Mutații în etica și deontologia contabilă”;
 „Noi direcții de dezvoltare a profesiunii contabile”;
 „Profesiunea contabilă în economia de piață”;
 „Piața și produsele profesiunii contabile”;
 „Rolul contabilului și al auditorului”;
 „Rolul și importanța societăților de expertiză contabilă”.

Congresul al XI-lea – 1996 – Colectivul de raportori:
prof. dr. Alexandru Rusovici, Horia Cristea, Mihai Ristea
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Congresul a marcat un moment jubiliar, împlinirea a
75 de ani de când a fost legiferată profesia contabilă liberă în
România (în luna iulie 1921), fiind creat Corpul de Contabili
Autorizați și Experți Contabili din România.
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Diploma și medalia (avers şi revers)
„75 de ani de la înființarea Corpului”

Printre moţiunile adoptate la acest Congres s-au numărat
următoarele:

 „Orientarea învăţământului economic mediu şi universitar pe
coordonate moderne, în aşa fel încât să satisfacă exigenţele
profesiunii de expert contabil şi contabil autorizat, în vederea
pregătirii şi perfecţionării specialiştilor contabili (...).
 Adoptarea unor norme legislative adecvate care să interzică
prestarea serviciilor contabile de către persoane neautorizate.

Jacques Potdevin, preşedinte de onoare al
Ordinului Experţilor Contabili din Franţa

 Elaborarea în continuare a ghidurilor profesionale (...)
indispensabile oricărui
profesionist.
 Formarea de
evaluatori să
fie organizată
şi reglementată
corespunzător
standardelor
profesionale
internaţionale, de
natură să asigure
realizarea unei practici
unitare în domeniu
în folosul economiei
naţionale.
 Extinderea relaţiilor cu organizaţiile profesionale similare
din alte ţări (...), în vederea ridicării continue a nivelului
profesiunii contabile şi situarea ei la locul care i se cuvine în
societatea românească.
 Aprobând constituirea Fundaţiei «Grigore L. Trancu-Iaşi»
pentru dezvoltarea continuă a profesiunii contabile,
Congresul îşi exprimă convingerea că această instituţie
de cultură şi practică profesională va reuni preocupările
profesioniştilor, ale societăţii civile, ale instituţiilor
publice şi guvernamentale pentru progresul neîntrerupt
al profesiunii contabile, cultivarea şi dezvoltarea pe
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planuri noi a tradiţiilor şcolii româneşti de contabilitate,
afirmarea acesteia pe plan naţional şi internaţional”.
Pentru viața și activitatea internațională a Corpului
Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România,
anul 1996 a constituit un an de eforturi de gândire și acțiune
care s-au concretizat într-o serie de realizări.
În cursul acestui an, Corpul Experților Contabili și
Contabililor Autorizați din România a depus eforturi pentru
lărgirea relațiilor bilaterale cu organizații profesionale
puternice, de tradiție, din întreaga lume, semnând în acest
sens acorduri de cooperare cu profesiile contabile din Marea
Britanie, Italia, Franța, Ungaria, Slovenia, Olanda, Slovacia.
Concomitent, în planul relațiilor multilaterale, Corpul și-a
îndreptat atenția spre organizațiile profesionale de vocație
europeană și mondială, respectiv Federația Experților
Contabili Europeni (FEE – cu sediul la Bruxelles), ca
organism specializat al Uniunii Europene, și Federația
Internațională a Contabililor (IFAC – cu sediul la New York).
Ca urmare a
progresului
înregistrat de Corpul
Experților Contabili
și Contabililor
Autorizați din
România în
negocierile cu
aceste organizații,
în luna mai 1996
a fost admis, în
unanimitate, ca
membru cu drepturi
depline al IFAC,
alăturându-se în
acest mod familiei
celor 122 de
organizații membre
din 87 de țări,
totalizând mai mult
de 1,7 milioane de
Articol apărut în publicația Adevărul economic,
nr. 44 (242) din 1-7 noiembrie 1996
profesioniști contabili.
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XII
Al XII-lea Congres al Profesiei Contabile din România
a fost organizat la Sibiu, în perioada 20-21 septembrie
1998, având ca temă centrală „Profesiunea contabilă din
România și interesul public”.
Constituind o piatră de hotar în analele contabilității
românești, întrecând în amploare și calitate cele mai optimiste
așteptări ale organizatorilor, Congresul a marcat o nouă și
importantă afirmare internă și internațională a Corpului
Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România.
La acest eveniment de rezonanță au participat peste 700 de
delegați din toate filialele județene, precum și invitați
din 38 de țări din Europa, Asia, America și Africa. De
asemenea, au fost prezenți reprezentanți ai organizațiilor
internaționale de profil și, bineînțeles, din partea forurilor
internaționale de prestigiu, și anume IFAC și FEE,
organizații în care Corpul este membru cu drepturi depline.
Lucrările Congresului s-au desfășurat în plen și pe secțiuni,
subiectele supuse dezbaterii înscriindu-se în deviza
manifestării: „Independență, competență, responsabilitate”.
Printre tematicile abordate în cadrul Congresului s-au aflat
următoarele:

 „Profesia contabilă și perceperea ei de către public”;
 „Unele cerințe economice financiare la cumpăna dintre
milenii”;
 „Viitorul financiar al Europei și moneda sa, euro”;
 „Independență și obiectivitate în activitatea de audit”;
 „Profesia contabilă în secolul XXI”;
 „Profesia contabilă și privatizarea”;
 „Național și internațional în contabilitate”.
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Congresul al XII-lea – 1998 – Imagini din plenul Congresului

În alocuțiunea sa, prezentată în fața participanților la
Congres, președintele Corpului Experților Contabili
și Contabililor Autorizați din România, Marin Toma,
menționa, printre altele: „Experții contabili pot și trebuie
să fie parteneri de nădejde ai Administrației; ei trebuie să fie
implicați cu profesionalism în asigurarea calității normelor
financiar-contabile și fiscale, ei trebuie să fie implicați în
clarificarea tehnico-profesională a unor probleme complexe,
specifice tranziției, cum ar fi evaluările de întreprinderi și active
și realizarea unui audit la nivelul standardelor internaționale”.
În aceeași notă de elevație profesională, la editarea cărții
cuprinzând lucrările Congresului al XII-lea al Profesiei
Contabile din România, președintele Marin Toma
concluziona: „Fie ca învățămintele ce se desprind din această
manifestare să
ne călăuzească
munca de
viitor, iar
această sinteză
a lucrărilor
Congresului
să constituie o
nouă pagină de
istorie”.

Congresul al XII-lea – 1998 – Aspect din sală

Congresul al XII-lea – 1998 –
La cocteilul în cinstea participanților
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XIII
În perioada 15-16 septembrie 2000, în incinta complexului
expozițional Romexpo din București, s-au desfășurat
lucrările Congresului al XIII-lea al Profesiei Contabile din
România.
Tema centrală a Congresului a fost „Profesia contabilă din
România la granița dintre milenii”.
La manifestări au fost prezenți 750 de experți contabili și
contabili autorizați (reprezentanți ai profesiei atât din cele
41 de filiale județene ale CECCAR, cât și din companiile
străine de consultanță, prin societățile de expertiză contabilă
care activează în țara noastră), invitați străini, personalități
de marcă ale
profesiei
contabile din
peste 20 de
țări, repre
zentanți ai
administrației
centrale și

locale și ai
mass-mediei.
Forurile
internaționale
de prestigiu –
IFAC și FEE – au
fost reprezentate
de Dietz Mertin,

Congresul al XIII-lea – 2000 – Participanţi la Congres
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președintele Comitetului Internaţional de Practici în Audit
din cadrul IFAC, Wim de Bruijn, președintele Comitetului
pentru Respectarea Obligațiilor Statutare al IFAC, și de
Hélène Bon, președintele FEE.
Lucrările Congresului au abordat şi următoarele tematici:

 „Auditul în România și perspectivele sale”;
 „Relația contabilitate – fiscalitate”;
 „Codul etic IFAC și modul de aplicare a acestuia de către
CECCAR”;
 „Standardele Internaționale de Audit – modul de
aplicare în România”;
 „Standardele Internaționale de Contabilitate –
programul de implementare în România”.
Congresul a constituit un excelent prilej pentru analiza
stadiului dezvoltării profesiei, pentru o mai bună înțelegere
a modului de organizare și exercitare a profesiei libere de
expert contabil și de contabil autorizat, a locului și rolului
acestei profesii în spațiul socioeconomic al țării noastre, a
locului și rolului Corpului Experților Contabili și Contabililor
Autorizați din România în cadrul societății civile, în cadrul
instituțional creat în țara noastră în această etapă de
tranziție către o economie de piață.

Congresul al XIII-lea – 2000
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XIV
A XIV-a ediție a Congresului Profesiei Contabile din
România s-a desfășurat la București în perioada
20-21 septembrie 2002, având ca temă centrală
„Reglementare și dereglementare în contabilitate”.
Evenimentul s-a bucurat de o prezență numeroasă a
specialiștilor străini și din mediul economic românesc. Cu
ocazia acestei manifestări a fost marcat într-un cadru deosebit
momentul aniversar „10 ani de la reînființarea CECCAR”.
Printre tematicile abordate în cadrul lucrărilor Congresului
au fost:

 „Înțelegerea
și aplicarea
Standardelor
Internaționale
de Contabilitate
și de Audit”;
 „Etica și
deontologia
profesională”;
 „Rolul
profesioniștilor
contabili în
economia
de piață
concurențială”;
 „Auditul
statutar și
adaptarea la
Standardele
Internaționale
de Contabili
tate”.

Congresul al XIV-lea – 2002 –
Participanţi la Congres
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Cu acest prilej, președintele Marin Toma afirma de la tribuna
Congresului: „S-au împlinit recent (la 10 iulie a.c.) 10 ani de
la reînființarea Corpului Experților Contabili și Contabililor
Autorizați din România – organism profesional cu tradiție în
profesia contabilă românească și internațională. Înființat la
data de 21 iulie 1921, Corpul profesioniștilor contabili români
era cunoscut în țară și în străinătate în perioada interbelică,
activitatea și modul său de
organizare și funcționare
constituind sursă de inspirație
și de documentare pentru
profesia contabilă din unele
țări ale Europei acelor
timpuri. În ciuda terenului
ostil pe care a reapărut și cu
toate greutățile și dificultățile
întâmpinate, explicate prin
culturi și mentalități formate
timp de zeci de ani, care nu
acceptau că activități precum
serviciile contabile ar putea
Prof. univ. dr. Marin Toma,
fi exercitate altfel decât de
președintele CECCAR
stat și în numele exclusiv al
statului, Corpul profesioniștilor contabili români s-a așezat încă
de la început pe poziția de apărător obiectiv al interesului public,
acționând cu fermitate și intransigență pentru ca informațiile
contabile și financiare ale agenților economici să satisfacă în
mod fidel interesele tuturor actorilor: acționari, stat, salariați,
bănci, investitori, furnizori, clienți etc. În cei 10 ani, Corpul
profesioniștilor contabili români a crescut de la un an la altul
și s-a maturizat, având un loc bine stabilit în cadrul societății
românești și un rol apreciat de către masa de operatori economici,
ca fiind indispensabil pentru asigurarea unui mediu economic
sănătos și a unei economii care s-a dorit mereu a fi o economie în
creștere. Principalele patru momente care au jalonat activitatea
Corpului profesioniștilor contabili români în cei 10 ani de
existență sunt legate de:
Ë

asigurarea, în anul 1994, a cadrului legal privind existența
și funcționarea organismului nostru profesional: Ordonanța
Guvernului nr. 65/1994, aprobată prin Legea nr. 42/1995,
în baza căreia s-au elaborat documentele fundamentale
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ale unui organism nou, autonom și de interes public:
Regulamentul privind organizarea și funcționarea Corpului
și Codul privind conduita etică și profesională a membrilor;
Ë recunoașterea internațională, în anul 1996, a Corpului
profesioniștilor contabili români, prin acceptarea ca membru
al organismului mondial al profesioniștilor contabili (IFAC)
și al organismului de specialitate al Uniunii Europene (FEE),
dovadă elocventă că profesia contabilă din România dorește
să se organizeze și să funcționeze pe directive și norme
europene și, în același timp, să aibă un mijloc de verificare a
justeței acțiunilor întreprinse;
Ë desăvârșirea procesului de așezare a profesiei contabile
din România pe principiile etice stabilite prin directivele
europene, odată cu reglementarea incompatibilităților din
activitatea experților contabili și contabililor autorizați
(prin Legea nr. 186/1999);
Ë stabilirea, în anul 2001, a orientărilor și strategiei de
dezvoltare a Corpului nostru în următorii cinci-șase
ani. Întreaga activitate a Corpului a fost pusă în slujba
economiei, a operatorilor economici, fiind subordonată în
acești 10 ani la trei cerințe fundamentale: competență,
independență și responsabilitate”.
Congresul a constituit un prilej pentru reiterarea îndemnului
la dereglementarea contabilităţii, participanţii subliniind
necesitatea dereglementării, nu numai spre binele agenţilor
economici şi al profesiei contabile, ci, în primul rând, pentru
succesul celor care elaborează reglementări în domeniu.

Congresul al XIV-lea – 2002 – La cocteilul în cinstea participanților
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XV
Al VI-lea Congres postrevoluționar al Profesiei Contabile
din România și al XV-lea din istoria Corpului a avut loc la
București, în zilele de 3-4 septembrie 2004.
Această manifestare deosebit de importantă pentru mediul
economic din țara noastră, cuprinsă din anul 1994 în
circuitul internațional al manifestărilor de acest gen, a reunit
peste 800 de specialiști români, europeni și internaționali
din țări precum Franța, Italia, Marea Britanie, Polonia,
Cehia, Slovacia, Grecia, Ungaria, Bulgaria, Spania, Brazilia,
SUA, pe de o parte, pentru a-și împărtăși experiențele
naționale, iar pe de altă parte, pentru a dezbate tema
generală a Congresului, „Armonizare sau convergență în
Standardele Internaționale de Contabilitate?” – modul de
implementare a standardelor internaționale în fiecare țară,
soluțiile elaborate pe plan mondial pentru evitarea unor
scandaluri financiare, etica și calitatea în desfășurarea
serviciilor specifice profesiei, necesitatea aplicării unui
control de calitate în activitățile profesioniștilor contabili etc.
În linii mari, dezbaterile pe marginea acestei teme au fost
deosebit de controversate, aceasta stârnind, încă de la
anunțarea ei, un interes deosebit în rândul specialiștilor,
al operatorilor economici, al investitorilor și al celorlalți
utilizatori de informații contabile, datorită actualității ei și
dimensiunilor economice și sociale la care se poate referi.
Printre tematicile abordate în cadrul lucrărilor Congresului
s-au numărat:

 „Raportarea financiară, între principiile internaționale
și regulile naționale”;
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 „Responsabilități și independență în profesia contabilă,
evoluţii recente”;
 „Standardele Internaționale de Contabilitate pentru
IMM-uri”;
 „IAS/IFRS – programul de implementare în România”.

Bannerul Congresului al XV-lea – 2004

Comunicările științifice, referatele și celelalte lucrări
care au aprofundat tema generală în două paneluri, șase
ateliere și o masă rotundă au creat un cadru comun de
examinare și dezbatere în detaliu a unui evantai larg de
probleme din contabilitate și fiscalitate la nivel național
și global; aprecierile, rezultatele, succesele și neajunsurile
din activitatea profesională, asemănările și deosebirile de
opinii, identitatea sau diversitatea opiniilor exprimate în
intervențiile participanților au dobândit caracterul unui
izvor de informație, experiență și erudiție, de învățăminte
pentru toți cei prezenți, de creare a activelor intangibile ale
profesiei.
Profesionistul contabil a fost chemat să se personalizeze, să
devină un om care are dreptul să gândească, să reflecteze la
tratamentul contabil al fiecărei tranzacții, să aprofundeze
procesele și fenomenele pe care trebuie să le regăsească
în raportările financiare; are dreptul să aleagă între mai
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multe forme de tratament contabil, altfel spus, are dreptul
să folosească raționamentul profesional. Preocupați mereu
de standarde, de convergență, de reflectarea contabilă a
realității, profesioniștii contabili se preocupă în fapt de
economie, de întreprinderi, de oameni; este poate cea mai
frumoasă parte a acestei profesii; este unul dintre motivele
pentru care Uniunea Europeană a luat în considerare
oportunitatea recunoașterii profesiei contabile la nivel
internațional.

Congresul al XV-lea – 2004 – Lucrările Congresului
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XVI
În perioada 15-16 septembrie 2006, Corpul Experţilor
Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România a organizat
cel de-al XVI-lea Congres al Profesiei Contabile din
România, cu tema centrală „Profesia contabilă şi globalizarea”,
precum şi Conferinţa privind aniversarea a 85 de ani de la
înfiinţarea CECCAR, evenimente găzduite de Opera Română
din Bucureşti.

Congresul al XVI-lea – 2006

Acest eveniment a reunit profesionişti din cele 42 de
filiale ale Corpului, precum şi specialişti, reprezentanţi
ai organismelor internaţionale şi regionale ale profesiei
contabile – Federaţia Internaţională a Contabililor (IFAC),
Federaţia Experţilor Contabili Europeni (FEE), Federaţia
Experţilor Contabili Mediteraneeni (FCM), Comitetul
pentru Integrare Latină Europa-America (CILEA), Federaţia
Internaţională a Experţilor Contabili Francofoni (FIDEF),
Grupul Edinburgh, Parteneriatul Sud-Est European pentru
Dezvoltarea Contabilităţii (SEEPAD).
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Congresul a constituit pentru CECCAR o ocazie de a
sărbători, în data de 15 septembrie 2006, 85 de ani de la
înfiinţarea sa, prin intermediul unei conferinţe aniversare
care să marcheze evoluţia profesiei contabile după perioada
comunistă, fiind un important factor de creştere economică
şi un instrument indispensabil unei bune guvernări la toate
nivelurile. În semn de recunoştinţă pentru contribuţia
adusă la cooperarea internaţională în profesia contabilă,
au fost acordate diplome de onoare şi medalii jubiliare
reprezentanţilor profesiei internaţionale prezenţi la
Bucureşti cu ocazia acestui eveniment.
În cadrul Congresului au fost abordate următoarele
tematici:

 „Raportarea financiară și certificarea pentru IMM-uri”;
 „Rolul profesioniștilor contabili în afaceri”;

Congresul al XVI-lea – 2006

Medalia aniversară „CECCAR – 85 de ani”, avers şi revers
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 „Trecerea la IFRS: noi schimbări și provocări pentru
profesioniștii contabili”;
 „Calitate, independență și transparență: repere
mondiale în raportările financiare în secolul 21”;
 „Normele de audit în spiritul celei de-a VIII-a Directive
europene”.
Prezentăm în continuare spicuiri din discursul președintelui
CECCAR, prof. univ. dr. Marin Toma, la deschiderea
lucrărilor Congresului:
„Doamnelor și domnilor congresmeni,
Stimați invitați,
Vă rog să-mi permiteți ca, în numele Consiliului Superior al Corpului
Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România, să
mă adresez dvs., celor peste 800 de reprezentanți ai profesiei
contabile din cele 42 de filiale ale Corpului, cu urarea de «Bun venit»
la cel de-al XVI-lea Congres al Profesiei Contabile din România,
împreună cu încrederea în contribuția pe care o veți aduce la
asigurarea unui nivel ridicat al lucrărilor Congresului nostru.
Salutăm prezența la lucrările Congresului a reprezentanților unor
autorități centrale și locale de stat, a reprezentanților misiunilor
diplomatice, precum și ai unor organisme și asociații profesionale.
Suntem onorați de participarea la Congresul nostru a peste
100 de specialiști, reprezentanți ai organismelor internaționale

Congresul al XVI-lea – 2006 – Mesajul președintelui CECCAR,
prof. univ. dr. Marin Toma, la deschiderea lucrărilor Congresului

59

și regionale ale profesiei contabile (IFAC, FEE, FCM, CILEA,
FIDEF, Grupul Edinburgh, SEEPAD) și ai organismelor naționale
ale profesiei contabile din peste 30 de țări; mulțumim, de
asemenea, reprezentanților profesiei contabile din diferite
țări care, deși nu au putut fi prezenți din cauza calendarului
internațional bogat în astfel de evenimente în această perioadă,
au transmis mesaje de încurajare și au urat succes lucrărilor
Congresului nostru.
Doamnelor și domnilor,
Peste câteva zile la București va avea loc cel mai mare eveniment
politic european și internațional al anului – Sommet de la
Francophonie.
Mulțumesc FIDEF – președintelui Hamdi și delegatului general
Laxenaire – pentru că membrii săi au venit în număr mare la
Congresul Profesiei Contabile din România, acceptând chiar
să modereze masa rotundă privind Directiva a VIII-a, sub
conducerea președintelui Potdevin și a dlui Killesse. (...)
Timp de două zile, în plenul Congresului şi în ateliere se vor dezbate
aspecte legate de profesia contabilă în condiţiile globalizării şi
credem că, prin intervenţiile invitaţilor noştri din străinătate,
vom cunoaşte mai bine ce şi cum trebuie făcut în viitor. (...)
Doamnelor şi domnilor,
Vă rog să-mi permiteţi să profit de prezenţa mea la tribuna
Congresului pentru a transmite, în numele dvs., mulţumiri
Comitetului de organizare a Congresului şi colaboratorilor
acestuia pentru concursul la realizarea lucrărilor, a căror calitate
urmează să o apreciaţi dvs.
Cu aceste gânduri, permiteţi-mi să declar deschise şi să urez
succes lucrărilor celui de-al XVI-lea Congres al Profesiei Contabile
din România.
Vă mulţumesc pentru atenţie!”
Pe parcursul celor două zile ale Congresului au fost discutate
teme de interes pentru profesia contabilă din România, cum
ar fi aspecte legate de efectul globalizării asupra profesiei
contabile, aspecte specifice IMM-urilor, precum și
convergența cu IFRS-urile.
Profesioniștii contabili români au pornit în călătoria spre
convergența la standardele internaționale – în contextul
impus de globalizare – cu un bogat bagaj de cunoștințe și
raționamente profesionale pe care le-au dezvoltat pas cu pas,
demonstrând astfel calitatea lucrărilor oferite publicului.
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Congresul al XVI-lea – 2006

CECCAR luptă și a luptat necontenit pentru îmbunătățirea
imaginii contabilității românești, pentru ca normalizatorul
național să înțeleagă și să recunoască beneficiile rezultatului
de a avea un cadru general de raportare financiară înțeles
în același mod, susținut de standarde de o înaltă calitate
acceptate la nivel global.
Dezbaterile din timpul lucrărilor Congresului pe marginea
temelor prezentate au arătat publicului profesiei contabile
necesitatea acumulării de cunoștințe suficiente pentru a fi
motivat în depășirea barierelor legate de globalizarea pieței
serviciilor contabile, prin dezvoltarea profesională continuă
și însușirea și respectarea standardelor etice astfel încât să
poată face față mediului concurențial.

Congresul al XVI-lea – 2006

XVII
Al XVII-lea Congres al Profesiei Contabile din România,
susținut de CECCAR la Bucureşti, în zilele de
1 și 2 septembrie 2008, a reprezentat cea mai mare
manifestare națională de acest gen organizată de un
organism neguvernamental și a doua din Europa (după
Congresul experților contabili francezi). În același timp, a
constituit cea mai importantă manifestare din domeniu,
abordând o problemă de strictă actualitate nu numai pentru
România, „Profesia contabilă între reglementare și interesul
public”, profesia contabilă găsindu-se, într-adevăr, la răscruce
și la nivel global.

Congresul al XVII-lea – 2008 – Mesajul președintelui CECCAR,
prof. univ. dr. Marin Toma, la deschiderea lucrărilor Congresului

Evenimentul de mare anvergură s-a bucurat de o prezență
masivă, peste 1.200 de participanți, specialiști naționali,
internaționali și reprezentanții cei mai autorizați de la nivel
global, european și regional: președintele IFAC, președintele
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FEE, reprezentanți ai Băncii Mondiale, ai Comisiei Europene,
președinți și alți reprezentanți ai organismelor profesionale
din peste 25 de țări.

63

Congresul al XVII-lea – 2008 – Jacques Potdevin, preşedintele FEE,
şi Fermín del Valle, preşedintele IFAC

Congresul a fost structurat în cinci mese rotunde în cadrul
cărora vorbitorii au abordat tematici legate de:

 „Național și internațional în profesia contabilă,
contextul european”;

Congresul al XVII-lea – 2008 – prof. univ. dr. Marin Toma,
preşedintele CECCAR, şi Jacques Potdevin, preşedintele FEE

 „Supravegherea publică și proiectul european de
simplificare: consecințe asupra profesiei contabile și
asupra interesului public”;
 „Incompatibilități și conflicte de interese în profesia
contabilă; bine și rău în profesia contabilă din România”;
 „Fiscalitatea europeană și întreprinderile românești”;
 „IFRS pentru IMM – acțiuni și rezultate”.
Lucrările Congresului au demonstrat că politicile aplicate de
CECCAR în domeniul profesiei contabile sunt juste, ceea ce a
reprezentat un îndemn pentru continuarea acțiunilor care să
asigure dezvoltarea acestei profesii, unitatea ei și accelerarea
procesului de implementare a standardelor internaționale în
domeniul contabilității și al auditului.

Congresul al XVII-lea – 2008 – Participanţi la Congres
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XVIII
Al XVIII-lea Congres al Profesiei Contabile din România a
reunit la Palatul Parlamentului din București, în perioada
3-4 septembrie 2010, elita specialiștilor din domeniul
contabil, financiar şi economic din toată lumea.
La această manifestare, deja consacrată la nivel mondial,
având tema „Pentru o nouă cultură în profesia contabilă”, au
participat peste 1.500 de profesioniști în contabilitate.
Congresul a reprezentat o oportunitate pentru specialiştii
naţionali şi internaţionali de a dezbate teme de actualitate și
de mare interes
pentru profesia
contabilă. Din
rândul acestora
s-a distins
preşedintele
IFAC, Robert
Bunting.

Congresul al XVIII-lea – 2010 – Sesiunea plenară

65

66

Următoarele
tematici
au fost
dezbătute
în cadrul
Congresului,
la care
s-au căutat
Congresul al XVIII-lea – 2010 – Participanţi la Congres
răspunsuri
și s-au oferit
soluții de către participanți:



„Profesia contabilă și interesul public: ce va urma?”;



„Abordări actuale ale unității și unicității profesiei
contabile”;



„IMM/PMM: care este viitorul?”;



„Profesioniștii contabili angajați: o nouă abordare”;



„Profesia contabilă și serviciile fiscale”.

Au fost analizate realitățile societății moderne care, odată
cu dezvoltarea economiei de piață și sporirea gradului de
complexitate al acesteia, trebuie să se dezvolte corespunzător
– ca arie, conținut și operativitate – și informația economică,
pentru ca ea să poată furniza elementele necesare luării
deciziilor, să poată reflecta exact poziția financiară și
performanța financiară a entităților.

Valorificarea eficientă a informației economice se poate
realiza numai în cadrul unui sistem informațional economic
în care contabilitatea este o componentă de bază a acestuia.
O problemă importantă în cadrul lucrărilor Congresului
a fost cea legată de abordările actuale ale unității și
unicității profesiei contabile. Această problemă a constituit
și constituie o preocupare de bază a Corpului Experților
Contabili și Contabililor Autorizați din România.
Un interes deosebit în lucrările Congresului l-a prezentat
viitorul pentru IMM/PMM, în cadrul acestora
desfășurându-şi activitatea majoritatea profesioniștilor
contabili. De asemenea, Congresul a acordat o atenție cu
totul deosebită unei noi abordări cu privire la profesioniștii
contabili angajați.
Ediția a XVIII-a a Congresului a avut în vedere problematici
de actualitate care au scos în evidență preocupările multora
dintre profesioniștii contabili în căutarea și găsirea soluțiilor
aplicabile pentru consolidarea profesiei contabile, pentru
organizarea și conducerea contabilității la nivelul diferitelor
categorii de entități economice.

Congresul al XVIII-lea – 2010
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XIX
Al XIX-lea Congres al Profesiei Contabile din România s-a
desfășurat în perioada 7-8 septembrie 2012 la Centrul
Internaţional de Conferinţe „Casino” Sinaia. S-a continuat
astfel tradiţia Corpului de a organiza evenimente care au
devenit adevărate repere la nivel internaţional.
Tema acestei ediţii a fost „Guvernanţa corporativă şi profesia
contabilă; competenţă şi responsabilitate”.

Congresul al XIX-lea – 2012

Evenimentul s-a bucurat de prezența celor mai importante
personalități ale domeniului, la nivel mondial, european și
național.
Printre personalitățile din elita mondială a contabilității
care au participat la Congres s-au numărat Michel De
Wolf, președintele Federației Internaționale a Experților
Contabili Francofoni (FIDEF), precum și Michèle Cartier
Le Guérinel, delegatul general al Federației Internaționale
a Experților Contabili Francofoni (FIDEF), Hans Van
Damme, vicepreședinte al Consiliului de Supraveghere
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al Grupului Consultativ European pentru Raportarea
Financiară (EFRAG), Philippe Danjou, membru în Consiliul
IASB, Henri Fortin, director al Centrului pentru Reforma
Raportării Financiare (CFRR), Banca Mondială, Samir
Agoumi, președinte adjunct al Federației Experților
Contabili Mediteraneeni (FCM), Dean Westcott, președintele
Asociației Experților Contabili Autorizați (ACCA), Martin
Manuzi, director regional pentru Europa al Institutului
Contabililor Autorizați din Anglia și Țara Galilor (ICAEW),
Marie-Ange Andrieux, expert al Academiei de Științe și
Tehnici Contabile și Financiare din Franța, Donna Street,
directorul Centrului de Activități Educaționale și Cercetare
din cadrul Asociației Internaționale pentru Educație și
Cercetare în Domeniul Contabilităţii (IAAER).

Congresul al XIX-lea – 2012

Lucrările Congresului s-au desfășurat pe parcursul a două
zile, în cadrul a cinci sesiuni având ca tematici:

 „Clarificări conceptuale și normative privind cultura
guvernanței corporative”;
 „Modele de guvernanță corporativă: competențele și
responsabilitățile profesiei contabile”;
 „Guvernanța corporativă și încrederea investitorilor”;
 „Marketingul informațiilor și serviciilor contabile și
rolul lor în guvernare”;
 „Între conformitate și performanță: rolul supravegherii
economice și financiare”.
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În deschiderea lucrărilor Congresului s-a păstrat un moment
de reculegere în memoria președintelui CECCAR, prof. univ.
dr. Marin Toma.
Toți cei care au participat la Congres, în atmosfera caldă,
prietenească de la Sinaia, în ansamblul arhitectural de
o deosebită valoare istorică al Centrului Internațional
de Conferințe (clădirea Cazinoului din această frumoasă
localitate turistică românească), au trăit și retrăit, înainte de
toate, momentele de puternică vibrație în care a fost adus
un sincer și emoționant omagiu președintelui CECCAR,
prof. univ. dr. Marin Toma. În alocuțiunea sa evocatoare,
directorul general al Corpului, ec. Daniela Vulcan, a dat
expresie – la intensitatea celor mai profunde sentimente de
respect și stimă față de cel care și-a înscris pentru totdeauna
numele în istoria CECCAR – voinței tuturor participanților
de a acționa în numele valorilor pe care ilustrul președinte
Marin Toma le-a promovat cu exemplară dăruire.

Congresul al XIX-lea – 2012 – Participanţi la Congres

Prezentăm în continuare fragmente din mesajul directorului
general al CECCAR, ec. Daniela Vulcan, transmis cu ocazia
deschiderii lucrărilor Congresului:
„Bună dimineața și bine ați venit la ediția a XIX-a a Congresului
Profesiei Contabile din România!
Ne propunem să aducem un omagiu celui care a fost, este și va
fi pentru întreaga profesie contabilă din România președintele
CECCAR, prof. univ. dr. Marin Toma. Înainte de orice, am
rugămintea să păstrăm un moment de reculegere.
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Ec. Daniela Vulcan, directorul general al CECCAR

Doamnelor și domnilor, să
vorbești în câteva cuvinte
despre cel care a fost prof.
univ. dr. Marin Toma,
președintele CECCAR,
este imposibil; să rostești
câteva cuvinte despre omul
Marin Toma, președintele
CECCAR, este o onoare.
Vă mărturisesc sincer
că nu mi-am pregătit un
discurs anume pentru acest
moment datorită faptului
că, numărându-mă printre
puținii oameni care au
colaborat pentru 15 ani
cu prof. univ. dr. Marin
Toma, consider că toate
cuvintele nu ar putea să marcheze personalitatea celui care a fost
președintele CECCAR, prof. univ. dr. Marin Toma, așa încât pot
să vă spun sincer că a fost un vizionar, un suflet nobil, o ființă care
acorda fiecărei persoane pe care o întâlnea toată atenția sa. (...)
Președintele prof. univ. dr. Marin Toma a creat acest organism
profesional, CECCAR, a luptat pentru dezvoltarea, recunoașterea
și unitatea profesiei contabile, a promovat România, CECCAR
și profesioniștii contabili în orice împrejurare, s-a aflat în
mediul internațional, astfel încât, prin efortul dânsului, se
poate constata că CECCAR este cea mai mare organizație
profesională din sud-estul Europei, are o dezvoltare remarcabilă,
are un prestigiu național și internațional și reprezintă vocea
profesioniștilor contabili la orice nivel. A creat un organism
profesional care deține acum și forța, și puterea de a transcrie
în norme și ghiduri toate standardele și reglementările
internaționale atât de necesare pentru toți profesioniștii
contabili, indiferent de aria în care își desfășoară activitatea și
indiferent de activitățile care compun profesia contabilă.
Noi, cei care l-am cunoscut și am lucrat cu dl președinte prof.
univ. dr. Marin Toma, vom încerca să îi purtăm vie memoria
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și sunt absolut convinsă că, în ciuda faptului că fizic nu se află
printre noi, veghează de acolo de unde este ca strategia și tot
ceea ce a creat să își urmeze cursul firesc, pentru că CECCAR are
un drum clar, nu ușor, dar clar, are o bună guvernanță, și asta
datorită președintelui prof. univ. dr. Marin Toma, care a lucrat cu
întreaga conducere a CECCAR aleasă și executivă pentru a pune
în practică fiecare idee, fiecare creație, în interesul membrilor și
pentru interesul public. Credeți-mă că a fost una dintre puținele
persoane pe care le-am cunoscut în mediul profesional care
au arătat în orice împrejurare dezinteresul personal, punând
mai presus de orice interesul membrilor, interesul CECCAR și
interesul public.
Biroul Permanent al Consiliului Superior și Consiliul Superior
au hotărât ca în memoria celui care a fost președintele CECCAR,
prof. univ. dr. Marin Toma, să se acorde o diplomă comemorativă
și o medalie cu chipul dlui președinte. Aceste distincții sunt
acordate tuturor personalităților din mediul internațional
care astăzi ne onorează cu prezența d-lor, dar și din mediul
intern, reprezentanților tuturor instituțiilor și organismelor
profesionale, membrilor din Consiliul Superior care au colaborat
îndeaproape cu dl președinte Marin Toma, precum și celor 42 de
filiale teritoriale ale CECCAR, în memoria dlui președinte (...)”.
Ca urmare a deciziei structurilor superioare de conducere a
Corpului, ec. Daniela Vulcan, directorul general al CECCAR,
le-a înmânat diploma și medalia comemorativă „Marin
Toma” invitaților
reprezentanți
ai celor mai
renumite corpuri
profesionale din
lume, precum și
unor exponenți ai
unor organisme
și asociații din
țară, colaboratori
și parteneri ai
CECCAR.
Medalia comemorativă „Marin Toma”
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Congresul al XIX-lea – 2012 – Ec. Daniela Vulcan, directorul general al CECCAR,
înmânând diploma şi medalia comemorativă „Marin Toma”
personalităţilor prezente la eveniment

Participanții la eveniment au apreciat, la superlativ,
contribuția de primă dimensiune a Corpului la schimburile
de idei și la elaborarea direcțiilor de acțiune la scară
națională, regională, comunitară și mondială.
Atât în intervenţiile din sesiunile Congresului, cât şi în
discuţiile cu participanţii din ţară şi de peste hotare au
revenit deseori aprecieri dintre cele mai elogioase la adresa
organizatorilor importantei reuniuni, îndeosebi oaspeţii
străini remarcând capacitatea gazdelor de a stimula
schimburile rodnice de păreri şi de a crea astfel o atmosferă
prielnică fructificării inteligenţei creative.

Congresul al XIX-lea – 2012
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XX
Al XX-lea Congres al Profesiei Contabile din România
va avea loc la București, în perioada 12-13 septembrie
2014, iar tema centrală a Congresului va fi „Noi dimensiuni
și provocări ale profesiei contabile: Competitivitate, Inovație și
Conformitate”.
Oaspeți de renume internațional, dintre care îi amintim pe
André Kilesse, președintele Federației Experților Contabili
Europeni, şi pe Philippe Arraou, vicepreședinte al Consiliului
Superior al Ordinului Experților Contabili din Franța, vor
susține prezentări și vor invita la dezbateri profesionale
structurate în cinci secțiuni, cu următoarele tematici:

 „Noi dimensiuni și provocări ale profesiei contabile:
Competitivitate, Inovație și Conformitate”;
 „Rolul creativ al profesiei contabile în viața unei entități”;
 „Contextul european și național al implementării
Directivei 34/2013 a Parlamentului European și a
Consiliului. Soluții pentru România”;
 „Inovare și folosirea tehnologiei informaționale în
furnizarea serviciilor profesionale de calitate”;
 „Așteptări și provocări în evoluția profesiei contabile”.
Tema ediției 2014 a Congresului, precum și dezbaterile celor
cinci sesiuni le vor oferi specialiștilor din profesia contabilă
din întreaga lume prilejul să analizeze din perspective noi
preocupările vechi și noi ale profesiei într-o lume globalizată.
Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din
România, continuând tradiția organizării de evenimente
profesionale de referință pentru spațiul național, regional și
internațional, își propune tratarea acestor preocupări prin
intermediul lucrărilor ediției aniversare cu numărul XX a
Congresului Profesiei Contabile din România.

75

