
 
 
 
 

Conferinţa Naţională  
a Corpului Expertilor Contabili şi Contabililor Autoriza ţi  

organizată în data de 23.03.2012 a aprobat unele măsuri pentru dezvoltarea profesiei  
 
 

 
A. Măsuri pentru stimularea dezvoltării profesiei  

I. M ăsuri pentru încurajarea formelor superioare de exercitare a        
   profesiei  
 
1. Pentru stimularea operaţiunilor de concentrare se stabilesc următoarele măsuri :  

a. Reducerea cu 50% a cotizaţiei variabile datorată pentru primul an de 
activitate de către societatea de expertiză contabilă sau de contabilitate 
înfiinţată prin fuziunea a două societăţi de expertiză contabilă sau de 
contabilitate şi care are cel puţin 10 angajaţi cu contracte potrivit legislaţiei 
muncii. 

b. Pentru grupurile sau holding-urile formate prin asocierea a două sau mai 
multe societăţi de expertiză contabilă şi/sau de contabilitate şi care sunt 
înregistrate potrivit legii :  

- reducerea cu 10% a cotizaţiilor fixe şi variabile datorate de 
societăţile din grup ( holding ) pe toată perioada cat fac parte din 
grup ( holding ) . 

- scutirea de la plata cotizaţiei variabile de către grupul ( holding-ul ) 
creat prin asocierea a două sau mai multe societăţi de expertiză 
contabilă sau de contabilitate membre ale Corpului . 

2. Pentru stimularea exercitării profesiei în societăţi de expertiză contabilă sau de 
contabilitate se stabilesc următoarele măsuri :  

a. Scutirea de la plata cotizaţiei variabile în primul an de activitate,             
pentru societăţile de expertiză contabilă şi de contabilitate înfiinţate după 1 
ianuarie 2012. 

b. Reducerea cu 10% a cotizaţiei variabile pentru societăţile de expertiză     
     contabilă şi de contabilitate care au un număr de 3-6 angajaţi cu  
     contracte potrivit legislaţiei muncii.  

         c.    Reducerea cu 15% a cotizaţiei variabile pentru societăţile de expertiză  
                contabilă şi de contabilitate care au un număr de 7-10 angajaţi cu  
                contracte potrivit legislaţiei muncii. 
         d.    Reducerea cu 20% a cotizaţiei variabile pentru societăţile de expertiză  
                contabilă şi de contabilitate care au un număr de 11-20 angajaţi cu  
                contracte potrivit legislaţiei muncii.  



e. Reducerea cu 25% a cotizaţiei variabile pentru societăţile de expertiză  
       contabilă şi de contabilitate care au un număr de  peste 20 angajaţi cu  
       contracte potrivit legislaţiei muncii. 
f. Reducerea cu 50% a cotizaţiei fixe datorate de experţii contabili şi de 

contabilii autorizaţi care au calitatea de asociaţi, acţionari şi/sau angajaţi 
cu contracte potrivit legislaţiei muncii , în cadrul societăţilor de expertiză  

       contabilă/contabilitate , membre ale Corpului , şi care nu desfăşoară  
       activităţi individuale ( pe cont propriu ) .  

 
II. M ăsuri pentru stimularea tinerilor profesioni şti contabili  
 
Tinerii profesionişti contabili membrii CECCAR beneficiază în primii 2 ani de la 
data înregistrării în Tabloul Corpului de următoarele facilităţi :  

a. Scutirea de la plata taxelor pentru cursurile organizate în cadrul 
Programului naţional de dezvoltare profesională continuă. 

b. Scutirea de la plata cotizaţiei variabile . 
 

B. Aplicarea măsurilor  
În aplicarea măsurilor de la lit.A de mai sus se stabilesc următoarele :  
 
Interpretare  
 

1. “ Primul an de activitate “ la care se face referire la Cap.I , pct.1, lit. 
a) şi la Cap.I, pct.2, lit. a) se înţelege anul în care are loc înregistrarea 
la Registrul Comerţului , dacă aceasta a avut loc în perioada  

     1 ianuarie – 30 iunie a anului sau anul următor înregistrării dacă 
     aceasta a avut loc după 1 iulie a anului de înregistrare.  
2. Grupul sau Holding-ul de societăţi membre CECCAR au semnificaţia 

stabilită prin legislaţia în vigoare, cu precizarea că din Grup pot face 
parte şi societăţi ale altor profesii ( avocaţi , IT, UNEVAR şi UNPR ) 
şi trebuie înregistrat în evidenţele Corpului.  

3. Documentele pe baza cărora se stabilesc cotizaţiile variabile sunt 
balanţele contabile pentru persoanele juridice şi raportările prevăzute 
de legislaţia în vigoare sau declaraţiile proprii ( Rapoartele de 
activitate ) în cazul persoanelor fizice. 

4. Prin “ Angajaţii cu contracte potrivit legislaţiei muncii “ se înţeleg   
     contracte cu durată normală de lucru. 
5. Prevederile Cap.I se aplică societăţilor membre ale Corpului înscrise    
     în partea IV B şi VII B din Tabloul Corpului . 

 


