
 

 

Dezvoltarea serviciilor oferite clientilor 
cabinetelor noastre profesionale 

 

Prof.univ.dr.ADRIANA TIRON TUDOR 

CECCAR   



Contract de  
prestari servicii profesionale   

PROFESIONISTII 

CONTABILI 

producatori de 

informatii 

CLIENTI 

 

utilizatori de 

informatii 

CERERE OFERTA 

Informatii de calitate, servicii de calitate 

diversificare, noi domenii adaptare la nevoile pietei 



Utilizatorii serviciilor  

Entitati 

• mari 

 

• mijlocii 

 

• mici 
Public 

Servicii de 

contabilitate si de 

consultanta 

Profesionisti 

contabili 

Investitori 

Stat 

Angajati 

Creditori 

Furnizori, clienti 

Imaginea corecta si 

exacta  (fidela ) a 

pozitiei si  eformantei 

financiare 

Informatii de calitate 

inteligibile, relevante, 

credibile, comparabile 



Recunoasterea rolului 
profesionistului contabil 

 Contabilii români reprezintă o forţă determinantă 

pentru dezvoltarea economiei. Fără ei, economia 

românească nu poate funcţiona aşa cum trebuie, 

doar ei o pot face să meargă în direcţia corectă.  

 Din nefericire, organizaţiile patronale nu au înţeles 

ajutorul pe care îl pot da contabilii pentru 

dezvoltarea mediului de afaceri  

 

CG Paunescu- preşedintele Uniunea Generală a Industriaşilor din 

România cu ocazia semnarii Protocolului de afiliere dintre (UGIR), 

membră a Alianţei Confederaţiilor Patronale din România, şi Corpul 

Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România (CECCAR) 



Profesia contabila azi  

trebuie să joace un rol mai activ, 

de consiliere a oamenilor de 

afaceri.  
 

 



Supravietuirea/ Dezvoltarea entitatilor  

 costul capitalul  

 surse de finantare  

 încrederea în situatiile financiare   

 

 context actual: rolul contabilului de a ajuta entitatile: 

 sa se adapteze mediului in schimbare si  

 sa-si minimizeze riscurile de a da faliment.    

 

 Contabilul poate oferi servicii de:  

 contabilitate 

 consultanta de afaceri 

 Promovarea pozitiei contabilului in enitati:  

 membru activ in echipa de conducere 



 Elaborarea/revizuirea planului de afaceri 

 Politici contabile   

 Surse de finantare – variante, obtinere, dosar  

 Variante de dezvoltare, restructurare 

 Managementul riscurilor si asigurari necesare 

 Taxare, optimizare fiscala  

 Sistemul informational de contabilitate, software utilizat  

 Gestionarea clientilor – gestiune si profitabilitate  

 Managementul veniturilor (politica de scadente) 

 Managementul costurilor/ profitabilitatii  

 Managementul lichiditatilor  

 Managementul si protectia activelor 

Concret: servicii de consultanta 



Finantari nerambursabile 

 Rolul contabilului in  

 Scrierea proiectului – partea financiara 

 Gestionarea proiectului 

 Contabilitatea proiectului 

 Raportarile financiare 

 

 Masura CECCAR: 

 Pregatirea contabililor prin cursuri specializate in 

managementul financiar contabil al proiectelor    



Alte categorii de servicii 

 Infiintare SC 

 Organizare sistem de control intern managerial 

 Elaborare politici si proceduri contabile 

 

 

 



Profesionistului contabil 

 Contabil -Economist 

 Profesionist: o abordare profesionala,  

 rationamentul primeaza in fata simplelor socoteli si 
inregistrari mecanice  

 

 Poate ajuta entitatile daca sunt  

 inovativi si practici, creativi, vizionari si realisti.  

 

 Rol in schimbare: de la o functie-suport catre un rol 
central in strategia si conducerea organizatiilor. 

 Contabili „multidimensionali”, al caror set de 
cunostinte, capacitate de adaptare, si maturitate 

profesionala trebuie sa fie exploatate si stimulate la 
maximum.  



Comandamentele fundamentale 
ale profesiei contabile  

 Interesului public  

 Educare permanenta  

 Calitatea serviciilor 

 Etica profesionala  

 Rationamentul profesional 



Calitatea serviciilor C/O 

Cabinete 

• mari 

 

• mijlocii 

 

• mici 

IFAC 

CECCAR 

Cabinete/firme 

OFERTA CERERE 

majoritatea 

Ghid PMM 

ISQC 1 

Ghid PMM 

Audit de calitate 

Informatii fiabile 



Implicarea CECCAR   

 CECCAR, in calitate de organism profesional, 
autonom, de interes public, responsabil de 

soarta profesiei contabile si a economiei 
romanesti, cauta sa vegheze si sa actioneze 
pentru ca profesionistii contabili, prin serviciile 
de calitate oferite tertilor, sa satisfaca 
exigentele pietei. 



IFAC – PMM Committee 

 Ghidul de gestionarea practicii pentru cabinetele mici şi 
mijlocii 

 oferă îndrumări referitoare la modul în care ne putem gestiona 
mai bine practicile, având ca scop desfăşurarea activităţii într-o 
manieră sigură, profitabilă şi profesionistă. 

 principii şi cele mai bune practici de gestionare a practicii pentru 
o gamă variată de subiecte, care include planificarea strategică, 
gestionarea personalului, a relaţiilor cu clienţii şi planificarea 
succesiunii.  

 cuprinde studii de caz pentru ilustrarea conceptelor, liste de 
sarcini şi formulare,  

 o bibliografie suplimentară şi  

 module care pot fi folosite pentru pregătire şi educaţie.  

 

 "Acest ghid va ajuta PMM-urile să facă faţă unui mediu din ce în 
ce mai complex şi mai competitiv, oferindu-le informaţii care să 
le ajute să-şi desfăşare activitatea mai eficient şi cu mai mult 
profesionalism", preşedinte Comitetului PMM, Sylvie Voghel. 



Auditul de calitate asupra serviciilor 
contabile prestate de membrii CECCAR 

se desfăşoară în baza: 

 

 Standardelor internaţionale emise de Federaţia 
Internaţională a Contabililor (IFAC): 

 a) Standardului internaţional de control al calităţii (ISQC) nr. 
1; 

 b) Declaraţiei internaţionale de practică profesională (IPPS) nr. 
1, intitulată "Asigurarea calităţii serviciilor profesionale"; 

 c) Declaraţiei privind îndeplinirea obligaţiilor de membru (SMO) 
nr. 1, emisă de Consiliul IFAC în noiembrie 2004, aprobată prin 
Hotărârea Conferinţei naţionale a Corpului Experţilor Contabili 
şi Contabililor Autorizaţi din România nr. 05/55 din 26 martie 
2005; 

 Recomandării CE privind exigenţele minime în 
materie de control de calitate al serviciilor 
profesionale; 



Promovarea serviciilor oferite 

 marketingul în profesia contabilă 

 imaginii profesionistului contabil 

 utilizarea social media: site-uri , 
linkedin, facebook…..  



Competente transversale 

 Limbi straine   

  networkuri profesionale 

 Internationali 

 Comunicare mai eficienta -soft skills  

 IT skills – softuri , instrumente 

 Lucrul in echipa 

 

 

 

 

 



Servicii complexe si complete 

 Conducerea evidenţei contabile; 

 Întocmirea şi certificarea situațiilor financiare 
statutare; 

 Conversia situaţiilor financiare conform IFRS sau 

alte cadre de raportare; 

 Consultanţă financiar-contabilă; 

 Expertize contabile; 

 Salarizare, întocmirea statelor de plată, etc.; 

 Consultanta fuziuni, divizari, grupari, regrupari. 

 



Clientul serviciilor noastre 

 Relatii juridice 

 Relatii interumane  

 Strategie win-win  

 Cunoastere 

 Intelegere 

 Empatie 

 

 

 



 Va multumesc frumos pentru atentie ! 

 


