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Corpul Experţilor Contabili şi 

Contabililor Autorizaţi din România 

 

De-a lungul istoriei sale extraordinare, 

CECCAR a cunoscut trei etape de dezvoltare în care a 

reuşit să se impună ca o garanţie a siguranţei financiare 

naţionale. În 1991, după revoluţia care a pus capăt 

dictaturii comuniste în România, primii paşi în reluarea 

activităţii Corpului au fost reprezentaţi de o asociere de 

comun acord între experţii tehnici şi experţii contabili 

sub conducerea domnului Preşedinte prof. univ. dr. 

Marin Toma. După „renaşterea şi copilăria” din 

perioada 1990 – 1999 şi „artizanatul profesiei liberale” 

din anii 2000 – 2009, începând cu anul 2010 Corpul a 

intrat în perioada de „maturitate” caracterizată prin 

reforme în toate domeniile profesiei, prin consolidarea 

profesiei contabile liberale şi prin trasarea definitivă a 

locului şi rolului CECCAR în economia românească şi 

în profesia contabilă europeană şi internaţională.  

Asistenţa şi cooperarea internaţională a fost şi 

rămâne cheia succeselor realizate de CECCAR 

aplicând standardele IFAC, directivele şi 

recomandările Comisiei Europene şi orientările 

stabilite de gestionarul profesiei contabile la nivelul 

Uniunii Europene, Federaţia Contabililor Europeni.  

Beneficiind de recunoaştere la nivel mondial 

atestată prin calitatea sa de membru al Federaţiei 

Internaţionale a Contabililor – IFAC şi al Federaţiei 

Experţilor Contabili Europeni – FEE, CECCAR 

urmăreşte dezvoltarea unei profesii contabile capabile 

să contribuie la progresul economiei româneşti, prin 

susţinerea şi aplicarea Standardelor Internaţionale de 

Raportare Financiară şi Educaţie Contabilă de către toţi 

profesioniştii contabili, astfel încât pieţele de capital 

din România să aibă raportare financiară la un nivel 

calitativ înalt, iar mediul de afaceri şi sectorul public să 

folosească acelaşi limbaj unic.  

                                                                             

Corpul susţine şi promovează practicile 

profesionale de înaltă calitate printr-o grijă deosebită 

pentru competenţa, aptitudinile şi etica celor implicaţi 

în profesie. Datorită comandamentelor sale de bază, 

CECCAR asigură certificarea calităţii serviciilor prestate 

de membrii săi, garantează educaţia iniţială şi 

dezvoltarea continuă a profesioniştilor contabili, 

supraveghează cunoaşterea şi aplicarea eticii şi 

comportamentul deontologic al profesioniştilor 

contabili. 

Prin activităţile pe care le desfăşoară, Corpul 

încurajează contabilii profesionişti să respecte valorile 

mondiale necesare acestei profesii şi anume: 

Integritate, Ştiinţa şi Transparenţă, valori care sunt 

evidenţiate în Codul etic, veghează şi acţionează pentru 

ca profesioniştii contabili români, prin serviciile oferite, 

să satisfacă întotdeauna exigenţele pieţei, ale mediului de 

afaceri şi interesul public. 

Înfiinţat pentru prima dată în 1921, Corpul 

Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi 

este unicul organism reprezentativ al 

profesiei contabile din România, non-profit 

şi de interes public, cu o evoluţie 

remarcabilă la nivel naţional, fiind 

reprezentat în toate cele 42 de judeţe ale 

ţării prin filiale teritoriale.  
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     Originile contabilitatii se pierd in negura timpurilor 

si incep cu o contabilitate a vanatului realizata pe oase 

crestate, vechi de 20.000 - 30.000 de ani. Se evoca, de 

exemplu un radius de lup cu cincizeci si cinci de 

crestaturi, repartizate in doua grupe de cate cinci, 

descoperite in 1937 la Vestonice (Cehoslovacia), vechi 

de peste 20.000 de ani, care este apreciat ca fiind una 

din cele mai vechi masini de numarat. Deci, contabili 

exista de cand exista constiinta numerelor. 

     Din cercetarile istorice s-a constatat aparitia si 

intrebuintarea contabilitatii odata cu economia de 

subzistenta a comunei primitive, desenele din pesterile 

rupestre nefiind altceva decat forme incipiente de 

calcule: cate animale au fost vanate si mancate, cate 

piei s-au jupuit si cate haine au rezultat. S-au gasit 

marturii care atesta ca socotelile se tineau in antichitate 

cu ajutorul funiilor innodate, a margelelor insirate, a 

crestaturilor facute in lemn si a rabojului. Urme de 

registre si sisteme de contabilitate au fost lasate de 

egipteni, fenicieni, greci si romani. La romani, 

registrele comerciale erau obligatorii si s-au gasit urme 

de registre foarte regulat tinute. Aceste registre se 

tineau nu numai de bancheri si comercianti, ci si de 

fiecare cap de familie (pater familias). Contabilitatea 

era tinuta de unul dintre sclavi, numit ”celarius”, iar in 

intreprinderile mari exista si un sef contabil numit 

“dispensator” . Materialul folosit pentru registre era la 

inceput din bucati de lemn acoperite cu un strat subtire 

de ceara. Pe aceste table, numite tablete cerate, se scria 

cu un fier ascutit numit stilet. Mai tarziu, tabletele 

cerate au fost inlocuite cu foi de papirus dupa care a 

aparut hartia.  

      Impreuna cu economia in dezvoltare s-a 

perfectionat si „arta tinerii socotelilor”, punctul de 

cotitura reprezentandu-l modelul matematic elaborat de 

Luca Paciolo di Borgia acum mai bine de 500 de ani, 

dupa care contabilitatea a devenit de neinlocuit, fara 

alternative, deopotriva o stiinta si o arta in urmarirea 

existentei si miscarii capitalurilor si utilitatilor, al 

stabilirii rezultatelor activitatii si plasarii lor, si totul de 

maniera ca afacerile sa beneficieze permanent de 

suportul banesc necesar. 

     Inceputul celei de-a doua epoci este stabilit de 

istoriografi la 1494, cand vede lumina tiparului, primul 

tratat de contabilitate, datorita calugarului Luca Paciolo 

(Pacioli) di San Sepulcro, sub denumirea de “Summa 

de Aritmetica, Geometria, Proportioni et 

Proportionalita” – tratat general de aritmetica practica 

si algebra in care se pune pentru prima oara si 

problema calculului in partida dubla (in Partea I, 

Districto II, Tratatul IX sub titlul: “Tractus de computis 

et scripturis”).  In aceasta lucrare Paciolo descrie 

metodele de contabilitate intrebuintate de comerciantii 

din Florenta si Venetia, oprindu-se in special la cel 

venetian si demonstrand ca acestor comercianti li se 

datoreaza existenta sistemelor contabile, descrise fara a

-si atribui paternitatea de precursor al contabilitatii. Cu 

alte cuvinte Luca Paciolo a colectionat, a sistematizat 

si a explicat contabilitatea care se folosea in timpul sau, 

in aceste orase si centre comerciale. 

     In aceeasi perioada, Benedetto Cotrugli prezinta in 

mod succint principiile contabilitatii, in lucrarea sa 

intitulata “Della mercatoria et del mercanto perfetto”. 

     La 1524, profesorul de aritmetica si contabilitate din 

Venetia, Domenico Manzoni publica “Registrul dublu 

cu jurnalul sau” (“Quaderno doppio con il suo 

giornale”), din care se constata ca modelul din acel 

timp nu este mult diferit de cel practicat astazi.  

     Primul autor de contabilitate francez a fost Savonne 

din Lyon (1567), dupa care, catre sfarsitul secolului ale 

XVII–lea, apar autorii: Matthew De la Porte, Jaques 

Savary si Claude Irson. Textul olandezului De la Porte, 

“Le guide de negocians ”, reprezinta o lucrare 

normativa in domeniu. 

     In Germania, Olanda si Anglia mai toate tratatele 

aparute in acea perioada nu sunt decat traduceri ale 

lucrarii lui Paciolo. 

     A treia etapa, este deschisa de lucrarea lui Edmond 

Degranges, din 1795, intitulata « La teme des livres 

rendue facile ou nouvelle methode d’enseignement ». 

In aceasta lucrare autorul descrie asa numita metoda de 

contabilitate « Jurnal-Cartea Mare », impropriu 

denumit sistem american. Tot aici Degranges face o 

clasificare a conturilor in conturi de valori, de rezultate 
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si de persoane. 

     In anul 1865 A. Guibault publica o lucrare de 

contabilitate mai sistematizata, care este consultata si 

astazi cu mult folos. Aceasta lucrare intitulata « Traité 

de comptabilité » cuprinde si un interesant album de 

modele. 

     In Romania primele lucrari de contabilitate au fost 

importate din Italia si Franta. 

Prima lucrare aparuta si intocmita in litere chirilice : 

"Pravila comertiala"de Emanoil Ioan Nichifor Brasov, 

1837. 

      In Bucuresti, in anul 1844, apare lucrarea "Doppia 

Scriptura sau Tinerea catastifelor"a lui Dimitrie Jarcu. 

      In 1870, Ion Ionescu de la Brad publica un mic 

tratat de contabilitate. In continuare apar o serie de 

autori de lucrari contabile : I.C. Pantu, Dimitrie 

Voinea, Ion Evian, Spiridon Iacobescu, C.G. 

Demetrescu.                  

       Intemeietor al contabilitatii in Romania este 

considerat insa Theodor Stefanescu, care in anul 1881 

a pus bazele contabilitatii in partida dubla, publicand 

primul curs de contabilitate. Theodor Stefanescu, ca 

profesor de contabilitate si ca director al Bancii 

Nationale a Romaniei, a fost cel care a reusit sa 

introduca contabilitatea in partida dubla la toate 

bancile, societatile comerciale si la un foarte mare 

numar de comercianti. 

       Mai tarziu, profesorul Constantin Petrescu de la 

scoala Comeciala din Iasi publica un important curs de 

contabilitate si administratie. 

      Profesorii Spiridon Iacobescu si Alexandru Sorescu 

au definit contabilitatea drept: „o ramura a stiintelor 

sociale, care se ocupa cu inregistrarea egalitatilor de 

schimb din patrimoniul unei persoane fizice sau 

juridice”. 

     Pisani a definit contabilitatea ca fiind: “stiinta care 

ordoneaza si indrumeaza functiunile administrative, 

pentru a obtine cu minimum de eforturi, maximum de 

efecte economice, evaluate si exprimate cu ajutorul 

cifrelor artimetice, ordonate si dispuse sub forma 

contabila”. 

     Theodor Stefanescu “ Contabilitatea este stiinta care 

ne invata arta de a stabili conturile si de a le uni pentru 

incheierea socotelilor unei case de comert sau ale 

oricarei alte case publice, care administreaza fonduri”. 

      Tot atunci a aparut necesitatea organizarii 

contabililor intr-un corp de specialisti cu drepturi si 

obligatii precizate prin lege din 1921, datorita 

domnului Trancu-Iasi, fost ministru al Muncii si 

Cooperatiei. A fost reglementata si calitatea de expert 

contabil prin care se intelege acea persoana care poseda 

intr-o anumita specialitate o competenta deosebita si 

care este consultata pentru a-si da avizul in cazurile de 

neintelegere dintre persoane cu interese opuse, precum 

si pentru organizarea contabilitatii diferitelor 

intreprinderi  publice sau private. 

     Se implinesc 90 de ani de cand Regele Ferdinand a 

promulgat legea de infiinţare a "Corpului de Contabili 

Autorizaţi şi Experţi Contabili din Romania" ca 

organism profesional independent, prin avizul dat de 

ministrul Muncii şi Ocrotirii Sociale de atunci, domnul 

Grigore Trancu Iaşi. Aceasta institutie a fost investita 

cu atribuţii speciale privind standardizarea activitaţii 

contabile şi de audit si a contribuit substanţial la 

afirmarea şi consolidarea celei mai importante profesii 

din domeniul economic, prin pregatirea şi formarea 

elitei specialiştilor contabili. Astfel, in anul 1930 

existau deja un numar de 2.300 experţi contabili şi 

peste 7.400 contabili autorizaţi.  

     Dupa cel de-al doilea Razboi Mondial, activitatea 

"Corpului de Contabili Autorizaţi şi Experţi Contabili 

din Romania" a fost interzisa in anul 1950, activitatea 

de expertiza ramanand ca unic obiect numai in lucrarile 

judiciare, aceasta masura brutala producand timp de 40 

de ani o degradare a imaginii acestei profesii. 

     Dupa caderea regimului comunist, in anul 1989 a 

fost reinfiinţata Asociaţia Profesionala a Experţilor 

Contabili. Dupa doi ani a fost reconstituit Corpul 

Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din 

Romania, ca instituţie profesionala independenta, cu 

veche tradiţie, cu rol hotarator in gestionarea profesiei 

contabile şi in pregatirea de contabili profesionişti 

independenţi.  

     Odata cu recunoaşterea prin lege a Corpului 

Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din 

Începuturile contabilităţii în 

România 

Corpul Contabilor Autorizaţi şi 

Experţilor Contabili din România, 

90 de ani de profesionalism  
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Romania in anul 1994, a fost reluata o veche tradiţie, 

dupa o perioada de circa 59 ani, de a organiza in 

continuare, odata la doi ani, Congrese ale profesiei 

contabile. Astfel, dupa cele 7 Congrese desfaşurate in 

anii 1923-1935, s-a reuşit in anul 1994, cu ocazia celui 

de-al VIII-lea Congres organizat la Bucureşti, dialogul 

intr-un cadru largit, intre profesioniştii contabili romani 

şi internaţionali privind reformele din domeniul 

contabilitaţii şi organizarea şi exercitarea 

corespunzatoare dupa norme internaţionale a profesiei 

de expert contabil şi contabil autorizat.  

     Procesul de reforma a profesiei contabile şi-a 

concretizat scopul incepand cu anul 1996, cand 

CECCAR a fost recunoscut pe plan internaţional şi 

european, devenind membru al Federaţiei 

Internaţionale a Contabililor - IFAC - şi al Federaţiei 

Europene a Contabililor - FEE. Apartenenţa la aceste 

structuri a conferit o substanţa reala eforturilor privind 

implicarea CECCAR in procesul de aşezare a profesiei 

contabile romaneşti pe norme şi standarde profesionale 

internaţionale şi de etica in domeniu, recomandate de 

Comisia Europeana prin Directivele europene.  

     Astazi CECCAR a devenit cel mai mare organism 

profesional din regiunea de sud-est a Europei, membrii 

acestuia reprezentand mai mult de 55.000 de 

profesionişti contabili, din care 10.000 lucreaza in 

practica publica, iar ceilalţi in industrie, comerţ, 

educaţie. 

     CECCAR, in calitate de organism profesional, 

autonom, de interes public, responsabil de soarta 

profesiei contabile şi a economiei romaneşti, cauta sa 

vegheze şi sa acţioneze pentru ca profesioniştii 

contabili, prin serviciile de calitate oferite terţilor, sa 

satisfaca exigenţele pieţei. 

     CECCAR acţioneaza hotarat pentru inţelegerea şi 

aplicarea Standardelor Internaţionale de Raportare 

Financiara, pentru ca pieţele de capital din Romania sa 

aiba o raportare de o inalta calitate şi la un limbaj 

european.  

     In acest context, una dintre cele mai notabile 

realizari ale Corpului a fost traducerea in limba romana 

şi publicarea Standardelor Internaţionale de Raportare 

Financiara (IFRSTM) 2005 şi 2006, precum şi a 

Standardelor Internaţionale de Contabilitate pentru 

Sectorul Public (IPSASTM) 2005. 

     S-ar putea scrie mii de pagini despre cei 90 de ani 

de istorie contabila a Romaniei, si alte mii de pagini 

despre marii profesionisti care au pus bazele si au 

dezvoltat continuu aceasta nobila profesie de contabil. 
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BIBLIOTECA ŞI EDITURA CECCAR  

Un model de urmat, lecții de viață, file din 

profesia contabilă... 

 

Domnul profesor universitar doctor 

Marin Toma, Presedintele CECCAR, 

dezvăluie în “Drumuri prin memoria 

profesiei contabile” secretele unei 

cariere de succes, ale profesiei 

contabile transformată în artă. 
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ARAD - ÎNTRUNIREA  LUNARĂ  CU  MEMBRII 

ÎN  ZILELE  DE  03-04.08.2011 

     In  zilele de  03 - 04.08.2011 a  avut loc intalnirea  

cu  membrii  C.E.C.C.A.R. ,  locatie  sala  de curs 

C.E.C.C.A.R. ,,Dimitrie Camenita’’, situata  in  Arad,  

b-dul Revolutiei nr. 92.  La  aceasta  intrunire   au  

participat in ziua de 03.08.2011 – 75 membrii experti 

contabili si  in  ziua  de  04.08.2011, 61  membrii  

contabili  autorizati.  

 D-nul  Director  executiv  Micle  Nicolae  la  

inceputul sedintei a facut  o  informare  referitoare la 

activitatea desfasurata de catre executivul si Consiliul 

filialei in luna iulie 2011. A anuntat examenul de 

admitere la stagiu ce va avea loc in 18 si 25 septembrie 

2011, a invitat contabili autorizati care si-au definitivat 

studiile superioare economice sa se inscrie la acest 

examen. A informat membrii despre Ziua Nationala a 

contabilului roman din 21 septembrie 2011, CECCAR 

sarbatoreste implinirea a 90 de ani. A facut un anunt cu 

privire la Simpozionul  ’’ Ciuce Pavel’’ editia a-IX-a 

ce se va desfasura in statiunea Moneasa in perioana 30 

septembrie- 02 octombrie 2011. 

 D-na Furca Teodora – auditor de calitate  a facut 

o prezentare a Standardelor Profesionale emise de Corp 

si a insistat asupra Standardului Profesional 40 - 

privind controlul calitati si managementul calitatii. 

In partea a doua a intrunirii l-am avut invitat pe 

d-nul Popa Vasile Ioan, formator C.E.C.C.A.R., 

inspector  principal  in  cadrul Directiei Finantelor 

Publice Arad, care  a prezentat urmatoarele 

reglementari fiscale: 

Ordin nr. 2234 din 29 iunie 2011 pentru 

aprobarea Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 

2011 a operatorilor economici;  Lege nr. 71 din 3 iunie 

2011 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 287/2009 

privind Codul civil; Ordin nr. 2239 din 30 iunie 2011 

pentru aprobarea Sistemului simplificat de 

contabilitate; Ordin nr. 2230 din 29 iunie 2011 privind 

modificarea şi completarea Instrucţiunilor de aplicare a 

scutirii de taxă pe valoarea adăugată pentru 

operaţiunile prevăzute la art. 143 alin. (1) lit. a)- i), art. 

143 alin. (2) şi art. 1441 din Legea nr. 571/2003 privind 

Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, 

aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 

2.222/2006; Circulara nr. 25 din 1 august 2011 privind 

nivelul ratei dobânzii de referinţă a Băncii Naţionale a 

României valabil în luna august 2011- 6,25% pe an. 

Pe marginea celor prezentate s-au purtat discutii 

si s-au lamurit anumite aspecte in legatura cu acestea.  

 

BACĂU 

In data de 17 august a.c., în sala de curs "Ion Ionescu 

de la Brad " a Filialei CECCAR Bacau s-a desfăşurat 

Masa rotundă cu tema “Noutăţi privind aplicarea 

Codului Fiscal, declaraţii fiscale şi raportări financiare; 

Acesarea on-line a aplicaţiei Revisal la ITM” avându-i 

ca moderatori pe dl. Pastrav Constantin - Director 

executiv si dl.Bulinschi Marcel – Presedinte Consiliu 

Filiala CECCAR Bacau. 

Organizatori: C.E.C.C.A.R. – Filiala Bacău şi D.G.F.P. 

Bacău 

Participanti la eveniment: 48 membri ai filialei - 

experti contabili şi contabili autorizaţi  

Mediatizarea evenimentului s-a facut atat prin e-mail-

uri transmise membrilor cat si prin intermediul presei 

locale prin articolele: 

 „ Program de consultatii cu contribuabilii la bugetul 

de stat” - Ziarul de Bacau, 9 august 2011; 

Curierul filialelor 
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Curierul filialelor 

 „ Fiscul se consulta cu contribuabilii din Bacau” - 

Ziarul de Bacau, 10 august si 11 august 2011; 

 „Masa rotunda la CECCAR : Noutati in Codul 

Fiscal si Revisal” - Ziarul de Bacau, 17 august a.c. si  

 „Expertii contabili si finantistii clarifica problemele 

raportarilor fiscale” - Ziarul de Bacau, 22 august a.c. 

purtând semnatura ziaristului Petru DONE. 

Intalnirea s-a bucurat de o deplina apreciere din 

partea participantilor avand in vedere subiectele de 

maxima actualitate dezbatute concluzionand, prin insasi 

ideea consemnata in presa locala: „Reuniunile 

CECCAR au devenit o veritabila scoala”  

 

BRAȘOV - Întâlnire C.E.C.C.A.R. Braşov – AFAFCI 

Asociaţia Femeilor de Afaceri şi a Femeilor 

Conducătoare de Întreprinderi Braşov 

În data de 28 iulie 2011, C.E.C.C.A.R. - Filiala Braşov, 

a organizat în Sala de Conferinţe „Emanoil Ioan 

Nechifor” o întâlnire cu Asociaţia Femeilor de Afaceri 

şi a Femeilor Conducătoare de Întreprinderi Braşov. La 

eveniment au participat, alături de conducerea 

C.E.C.C.A.R. Filiala Braşov, doamna Luana POPA - 

preşedintele AFAFCI Braşov, însoţită de membrele 

Consiliului Director AFAFCI şi femeile de afaceri şi 

conducătoare de întreprinderi – membre AFAFCI. 

Cu acest prilej, preşedintele C.E.C.C.A.R. 

Filiala Braşov, doamna Mariana TUDOSE, a subliniat 

rolul şi importanţa profesioniştilor contabili în 

asigurarea succesului unei afaceri. Deasemenea, 

doamnelor prezente li s-au oferit informaţii despre 

C.E.C.C.A.R., despre istoricul şi activitatea desfăşurată 

de C.E.C.C.A.R. de la înfiinţare şi până în prezent. Au 

fost proiectate imagini şi fotografii despre activitatea 

C.E.C.C.A.R. 

Preşedintele AFAFCI doamna Luana POPA a 

aratat că AFAFCI îşi propune să devină unul dintre 

principalii reprezentanţi ai mediului economic local, un 

factor de influenţă în lobby şi advocacy regional şi 

naţional. Deasemenea, AFAFCI uneşte, sprijină şi 

promovează femeile de afaceri şi femeile manager 

facilitându-le parteneriatul, schimbul  de resurse şi de 

bune practice, bazându-se pe valorile AFAFCI: Unitate, 

Continuitate, Feminitate, Creativitate, Implicare  

În urma întâlnirii participantele şi-au propus să fie 

demne urmaşe ale doamnelor din oraşul de la poalele 

Tâmpei, care în anul 1850 au înfiinţat “Reuniunea 

Femeilor Române”, prima organizaţie de femei din ţara 

noastră menită a contribui la emanciparea culturală a 

femeilor române . 

“Frumoasă muncă au săvârşit femeile române 

ale Ardealului, ajungând un factor însemnat, care a 

ridicat şcoli pentru învăţământul femenin, a dezvoltat 

industria naţională şi viaţa economocă feminină, a făcut 

serviciile asistenţei sociale,  stând totdeauna la înălţime, 

pentru a reprezenta virtutea poporului nostru cu 

demnitate”- Maria Baiulescu, preşedinta Uniunii 

Femeilor din România la anul 1900 în revista “Boabe 

de grâu”. 
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CONSTANŢA 

În cadrul Târgului de carte GAUDEAMUS Mamaia a 

fost acordată o distincţie specială Editurii CECCAR şi 

Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi 

din România la aniversarea a 90 de ani de activitate. 

 

Luni, 15 august 2011, s-a încheiat cea de a III-a ediţie a 

Târgului de carte GAUDEAMUS Mamaia. Organizat 

de Radio România, prin echipa Gaudeamus, în 

parteneriat cu postul territorial Radio Constanţa - Radio 

Vacanţa, cu sprijinul Ministerului Culturii şi 

Patrimoniului Naţional, evenimentul a avut loc în 

perioada 11-15 august 2011, în incinta unui pavilion 

expoziţional amplasat pe faleza din faţa studioului 

Radio Vacanţa. Preşedinte de onoare al ediţiei a fost 

domnul Claudiu-Iorga Palaz, prefectul judeţului 

Constanţa.  

Filiala CECCAR Constanta a fost prezenta la aceasta 

editie a targului cu toata gama publicatiilor de 

specialitate aflata la dispozitie. 

Publicatiile expuse de CECCAR se adreseaza unui arc 

de practicieni care au imbratisat sau vor imbratisa 

profesia contabila: economisti liberi si angajati, 

functionari publici, manageri de entitati economice, 

studenti ai disciplinelor economice s.a 

 

Decernarea Trofeelor Târgului de carte GAUDEAMUS 

Mamaia 2011 a avut loc luni, 15 august 2011, ora 

20.00.  A fost acordată o distincţie specială Editurii 

CECCAR şi Corpului Experţilor Contabili şi 

Contabililor Autorizaţi din România la aniversarea a 90 

de ani de activitate. 

Târgul GAUDEAMUS Mamaia 2011 în cifre: 

 30 de participanţi, reuniţi în 27 de standuri; 

 peste 25 de evenimente, lansări şi prezentări de 

carte, expoziţii, momente muzicale şi artistice; 

 Circa 500 de volume colectate în urma campaniei 

de donaţii „Cărţile se întorc acasă”. 

 

Târgul GAUDEAMUS Mamaia pune punct Caravanei 

GAUDEAMUS 2011, proiect care se desfăşoară pe 

întreg parcursul anului în oraşe cu tradiţie culturală şi 

universitară din România (Craiova, Cluj-Napoca, 

Timişoara, Constanţa – Mamaia). 

Partenerii ediţiei din acest an a Târgului 

GAUDEAMUS Mamaia au fost: 

Fundaţia „Noi Citim”, RATC Constanţa, Şapte Seri 

Parteneri media: Neptun TV, Constanţa TV, Observator 

de Constanţa, Alpha Media, România Liberă, Cuget 

Liber 

 

COVASNA - întrunire de lucru 

În ziua de 29 iulie 2011 orele 16,30 la sediul Filialei 

Covasna a avut loc o întâlnire de lucru între membrii 

filialei şi DGFP Covasna având ca obiectiv schimbului 

de observaţii privind derularea implementării  

declaraţiei fiscale 112. 

Întâlnirea de lucru la care au participat un nr. de 90 

membrii respectiv reprezentanţii DGFP Covasna în 

persoana d-lui Keresztes Laszlo – Şef serviciu 

informatică respectiv d-na Ferencz Erika – şef birou 

Administraţia Financiară Sf. Gheorghe. 

După expunerea observaţiilor şi sfaturilor date de cei 

doi reprezentanţi ai DGFP Covasna cu mult 

profesionism şi amabilitate au recepţionat întrebările 

membrilor dând răspunsuri şi soluţii pe loc şi au notat 

problemele ne rezolvate în conţinutul declaraţiilor 112, 

existând neconcordanţe între prevederile legislative 

apărute după implementare acestei declaraţii. 

Astfel a fost reţinut unele neconcordanţe cu promisiune 

că vor fi sesizate forurilor superioare privind 

prevederile OUG nr. 6 din 2 februarie 2011 pentru 

stimularea înfiinţării şi dezvoltării microîntreprinderilor 

de către tineri. În cadrul acestui program guvernamental 

este prevăzut o facilitate (art. 5 din OUG nr. 6/2011) 

scutirea de plata contribuţiilor de asiguri sociale de 

angajatori potrivit legii pentru veniturile aferente 

timpului lucrat de cel mult 4 salariaţi angajaţi pe o 

perioadă nedeterminată. Raportarea acestor obligaţii 

salariale din reţinerile angajaţilor nu este rezolvat în 

declaraţia 112.   

Totodată s-a reamintit reprezentanţilor de la AF 

Covasna să sesizeze în continuare rezolvarea şi 

adaptarea structurii declaraţiei 112 pentru a fi posibil 

raportările contribuţiei la fondul de pensii private având 
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în vedere că sunt organizaţii civile de exemplu cum sunt 

cultele care cotizează la fondul de pensii privat al 

cultelor.  

De asemenea s-a cerut ca îmbunătăţirile aduse 

programului IT să nu se facă în perioada 1-5 ale lunii 

pentru că blochează transmiterea electronică a 

declaraţiilor urmând ca modificările aduse programului 

să se facă după data de 25 ale lunii.  

Credem că această întâlnire de lucru care a avut un 

caracter interactiv a fost benefică ambelor părţi, atât 

membrilor cât şi AF Covasna pentru sesizare unor 

probleme care apar în practică în viaţa zilnică a profesiei 

contabile. 

 

Seminarul „Programul Mihail Kogălniceanu” 

În ziua de 2 august 2011 orele 16,30 la sediul Filialei 

Covasna a avut loc seminarul „Programul Mihail 

Kogălniceanu”, programul având ca obiectiv acordarea 

de facilităţi de subvenţionare parţială a dobânzilor şi dup 

caz de garantare de către stat, pentru creditele acordate 

întreprinderilor mici şi mijloci de către instituţiile de 

credit. 

Deşi protocolul de finanţare cu instituţiile de credit nu a 

fost semnat am considerat util organizarea unei întâlniri 

vizând sprijinirea accesului IMM-urilor la obţinerea de 

finanţări pentru a suplinii nevoile de lichiditate pe 

termen de un an în vederea desfăşurării activităţii, cu 

posibilitatea prelungirii în condiţiile OUG nr. 60/29 

iunie 2011 respectiv HG nr. 682/7 iulie 2011, cu încă un 

an.  

La această întâlnire am invitat reprezentaţii celor două 

instituţii de stat: Oficiul Teritorial al IMM-urilor 

(administratorii acestui program) respectiv Fondul Local 

de Garantare (garant) onorându-ne cu prezenţa d-l Radu 

Zaharie de OTIMMC Braşov respectiv d-na Carmen 

Kiss director general FNGCIMM-IFN Filiala Sf. 

Gheorghe. 

La acest seminar au participat n nr. 73 membrii 

CECCAR un nr. de 18 administratori de IMM şi doi 

reprezentanţi de la societăţi IFN cu capital privat. 

După prezentarea celor două acte normative privind 

reglementările Programului Mihail Kogălniceanu au fost 

multe întrebări din partea auditorilor lămurindu-se foarte 

multe probleme şi afinităţi de implementarea, derularea 

şi controlul programelor finanţate din surse de la 

Bugetul de Stat. 

Credem că am venit în ajutorul întreprinzătorilor în 

prezentarea acestui ajutor privind stimularea înfiinţării şi 

dezvoltării IMM-urilor în timp util având în vedere că 

programul se va derula în termen de 10 zile lucrătoare 

de la data comunicării pe site, înscrierea on-line în 

sesiune continuă până la epuizarea bugetului alocat. 

 

MEHEDINŢI 

În data de 05.08.2011,  la sediul Inspectoratului 

Teritorial de Muncă Mehedinţi a avut loc o întâlnire 

între reprezentanţii  I.T.M. Mehedinti, membri  

CECCAR filiala Mehedinţi şi  reprezentanţi ai mediului 

de afaceri , în cadrul căreia s-au dezbătut aspecte legate 

de  depunerea în format electronic a registrului general 

de evidenţă a salariaţilor – “Revisal”. 

Din partea I.T.M. Mehedinţi au participat doamna 

inspector şef Munteanu Mihaela şi şefii serviciilor din 

instituţia respectivă. 

Din partea CECCAR filiala Mehedinţi, au participat 

domnul Ştiucă Florin, preşedintele filialei 

Mehedinţi ,doamna Călinescu Daniela, şef birou stagiu 

şi dezvoltare profesională continuă şi un număr de 34 

membri ai filialei. 

În prima parte a întâlnirii reprezentanţii I.T.M. au 

prezentat modul cum se va depune în viitor registrul de 

evidenţă a salariaţilor în format electronic, importanţa şi 

necesitatea depunerii corecte a acestui registru tinând 

cont de faptul că a fost eliminată înregistrarea în cărţile 

de muncă, persoanele care au competenţa necesară 

depunerii registrului şi sancţiunile prevăzute în cazul 

nedepunerii acestuia.  

In a- II-a parte a întâlnirii s-a trecut la discuţii pe această 

temă, în care s-au pus întrebări din partea persoanelor 

prezente la întâlnire şi s-au primit răspunsuri din partea 
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reprezentanţilor I.T.M. . 

Printre problemele ridicate amintim: 

            - modul de preluare a datelor din vechiul 

program privind registrul de evidenţă a salariaţilor în 

noul program; 

             - modul de desemnare a persoanelor abilitate să 

completeze registrul, condiţiile pe care trebuie să le 

îndeplinească acestea şi diferenţa care trebuie făcută 

între persoana care completează registrul şi persoana 

care depune registrul; 

    - termenele de completare şi depunere a 

registrului de evidenţă a salariaţilor; 

             - necesitatea completării corecte a registrului, 

fiind prevăzute sancţiuni şi pentru completarea eronată a 

acestuia. 

La eveniment au fost  prezenţi şi reprezentanţi ai mass-

mediei locale, posturile locale de televiziune RTS si 

TELE 2, care în emisiunile de ştiri din cursul serii de 

05.08.2011 au transmis imagini şi interviuri de la 

întâlnire. 

 

În perioada 04-07august 2011 la sediul filialei CECCAR 

Mehedinţi s-a desfăşurat cursul de Doctrină şi 

deontologie profesională, la care au participat peste 100 

membri. 

Cursul a fost susţinut de domnul prof.univ.dr. Marin 

Toma, presedintele CECCAR, care a împărtăşit celor 

prezenţi din bogata sa experienţă, a arătat însemnătatea 

şi rolul profesiei contabile în viaţa oricărei entităţi, 

principiile etice fundamentale după care trebuie să se 

ghideze orice profesionist contabil pentru a face cinste 

profesiei, pentru a putea spune cu mândrie că este expert 

contabil. 

În pauza dintre cursuri domnul presedinte a fost asaltat 

de către cei prezenţi pentru obţinerea câtorva cuvinte şi 

a unei semnături pe cartea  “Drumuri prin memoria 

profesiei contabile”, în care este evocată activitatea 

domnului prof.univ.dr. Marin Toma atât în planul 

profesiei contabile, cât şi ca dascăl, ca formator de  noi 

valori, şi, nu în ultimul rând, ca OM. 

Participanţii au fost deosebit de încântaţi de cursuri, de 

prezenţa domnului preşedinte, lucru care se vede şi din 

comentariile existente în fişele de evaluare completate, 

din care spicuim câteva aprecieri: 

         - cursul este interactiv şi cuprinde sfaturi sau pilde 

ce ne feresc de capcanele atragerii răspunderii, făcându-

ne să avem o ţinută morală şi profesională înaltă, 

corespunzătoare profesiei contabile; 

       - un curs de înaltă clasă; şi cei buni au ce învăţa;un 

curs interdisciplinar; implicarea cursanţilor în dezbateri; 

        - prezentare excelentă, inteligibilă, coerentă, foarte 

bine structurată; 

       - prezenţă agreabilă, documentată, înaltă 

competenţă, profesionalism desăvârşit, de un real folos 

întâlnirea; 

       - prezentare de excepţie cu o notă umoristică care 

face accesul la informaţie mai uşor; trebuie să ne 

mândrim că suntem contemporani cu un asemenea OM; 

 

PRAHOVA - Protocol de colaborare cu Camera de 

Comerţ şi Industrie Prahova 

1. În cadrul filialei CECCAR Prahova a fost 

încheiat un protocol de colaborare cu Camera de Comerţ 

şi Industrie Prahova ; în baza acestuia s-au organizat 

cursuri de inspector resurse umane pentru membrii 

CECCAR la un  cost de 350 lei .( în urma modificării 

Lg. nr. 40 /2011). 

Au fost informaţi membrii de această facilitate 

creată şi au fost organizate începând din luna iunie până 

în prezent 4 serii ; în total 130 de membrii CECCAR au 

absolvit aceste cursuri . 

 Urmează  ca în luna septembrie să se mai 

organizeze o serie în baza opţiunilor exprimate de 

membrii CECCAR . 

2. Cursul de pregătire pentru examenul de acces 

la stagiu se află în desfăşurare , fiind  organizat pe 

module la disciplinele de examen astfel  

- modulul I – disciplina Contabilitate  35 de ore 

- modulul II – disciplina Audit – Evaluare şi 

Expertiză – 25 ore 

August 2011, Nr. 8/2011                                                    Etică  •  Educaţie  •  Calitate 



www.ceccar.ro                                                                                                                                            14 

Curierul filialelor 

- modulul III – disciplina Fiscalitate – Drept - 

Doctrină şi Deontologie -20 ore ; 

 Sunt înscrişi în total la toate cele 3 module 60 de 

participanţi . 

 Cursul a început pe 29.07 şi se va finaliza pe 

25.08.2011. 

 

Intalnire cu membri Grupului Expertilor Judiciari 

Filiala Prahova a organizat miercuri 17.08.2011, o 

intalnire cu membri Grupului Expertilor Judiciari, la 

care au participat 68 de membri. Dezbaterile au fost 

conduse de Presedintele si de Directorul Executiv. Au 

fost abordate doua teme: 

 Noile modificari si completari aduse Standardului 

Profesional nr. 35 privind expertizele contabile. 

 Expertizele contabile judiciare - intre reglementare 

si practica. 

 

La aceasta intalnire a fost prezentata si oferta de carte 

CECCAR . 

 

SATU MARE - Întâlnire de lucru - REVISAL/

Semnarea protocolului de colaborare între UGIR şi 

ITM 

In data de 19.08.2011 la sediul CECCAR Satu Mare, s-a 

desfasurat o intalnire de lucru avand ca tema noutatile 

privind aplicarea REVISAL. 

Cu aceasta ocazie s-a semnat si Protocolul de colaborare 

intre UGIR Satu Mare si ITM Satu Mare. 

 

TELEORMAN - Actiuni derulate pentru membrii, 

tinand cont de necesitatea educatiei de calitate in 

diferite domenii 

Cursuri de pregatire profesionala pentru membri in 

domeniul resurselor umane si studierea si insusirea 

standardelor profesionale 

 

Tinand cont de necesitatea educatiei de calitate a 

membrilor in diferite domenii, pentru a asigura servicii 

integrate intreprinderilor, filialala Teleorman a avut in 

vedere continuarea actiunilor derulate pentru membri in 

domeniul resurselor umane. 

1.In acest sens in zilele de 26 si 27 iulie a.c. in 

sala de cursuri a filialei “Ilie Văduva” a fost organizat 

un curs de “Managementul resurselor umane”, cursul 

a fost sustinut de dnul Emil Ciobanu inspector sef  la 

Inspectoratul Teritorial de Munca Teleorman si lector 

formator in cadrul Centrului National de Formare si 

Perfectionare a Adultilor. 

Cursul a venit spre rezolvarea problemelor 

membrilor in legatura cu evidenta muncii si a salariilor 

precum si a clarificarii situatiei cu privire la prevederile 

cuprinse in HG nr. 500/2011 privind intocmirea si 

completarea registrului general de evidenta a salaritilor.  

Alte  dezbateri au fost reprezentate de  Legea 40/2011 

pentru modificarea şi completarea Legii nr. 53/2003 - 

Codul muncii 

Cursul a fost apreciat ca fiind unul de actualitate, 

în contextul schimbărilor legislative precum si al 

abordarii resurselor umane ca o componenta a 

activitatilor prestate de membrii. 

 

2. Un alt curs a fost cel de “Studierea si 

insusirea standardelor profesionale emise de Corp 

pentru activitatile desfasurate de expertii contabili si 

contabilii autorizati”, acest curs a fost adresat in primul 

rand membrilor ale caror cabinete au fost supuse 

auditului calitate.Cursul a reprezentat un mijloc eficient 

in  realizarea unui salt calitativ in procesul de 

implementare a Standardelor profesionale. 

Revizuirea Standardelor profesionale in anul 

2011, are efecte pozitive in realizarea unei calitati 

superioare a prestatiilor expertilor contabili si prin 

aceasta a cresterii increderii beneficiarilor in 

profesionistii CECCAR.  
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26 iulie - 26 august  2011 

1. Ordinul comun al Ministerului Muncii, 

Familiei şi Protecţiei Sociale şi Institutului Naţional 

de Statistică nr. 1832/856/2011 privind aprobarea 

Clasificării ocupaţiilor din România - nivel de ocupaţie 

(şase caractere), publicat în Monitorul Oficial al 

României nr.561 din 8 august  2011, se referă la 

următoarele aspecte: 

 - aprobarea Clasificării ocupaţiilor din România - 

nivel de ocupaţie (şase caractere), conform structurii 

Clasificării ocupaţiilor din România - nivel grupă de 

bază, prevăzută în anexa care face parte integrantă din 

prezentul ordin; 

 - aplicabilitatea clasificării ocupaţiilor din 

România în toate domeniile de activitate economică şi 

socială şi totodată instituirea obligativităţii pentru toate 

organele administraţiei publice centrale şi locale, unităţi 

bugetare, operatori economici, indiferent de forma de 

proprietate, organizaţii patronale, sindicale, 

profesionale şi politice, fundaţii, asociaţii şi alte 

persoane fizice şi juridice care îşi desfăşoară activitatea 

pe teritoriul României, la completarea documentelor 

oficiale ori de câte ori se cere precizarea ocupaţiei; 

 - în vederea asigurării tranziţiei de la Clasificarea 

ocupaţiilor din România (C.O.R.), aprobată prin 

Ordinul ministrului de stat, ministrul muncii şi 

protecţiei sociale, şi al preşedintelui Comisiei Naţionale 

pentru Statistică nr. 138/1.949/1995, publicat în 

Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 272 din 23 

noiembrie 1995, cu modificările şi completările 

ulterioare, la noua Clasificare a ocupaţiilor din România 

- nivel de ocupaţie (şase caractere), aprobată prin 

prezentul ordin, cele două clasificări vor fi utilizate în 

paralel până la data de 31 decembrie 2011. 

 

2. Ordinul Ministrului Finanţelor Publice  nr. 

2382/2011 pentru completarea unor reglementări 

contabile, publicat în Monitorul Oficial al României 

nr.563 din 8 august  2011, se referă la următoarele 

aspecte: 

-completarea dispoziţiilor din Reglementările 

contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunităţilor 

Economice Europene, prevăzute în anexa la Ordinul 

ministrului finanţelor publice nr. 3.055/2009 pentru 

aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu 

directivele europene, publicat în Monitorul Oficial al 

României, Partea I, nr. 766 şi 766 bis din 10 noiembrie 

2009, cu modificările şi completările ulterioare, după 

cum urmează: 

“- la punctul 1 alineatul (3), după litera h) se 

introduce o nouă literă, litera i), cu următorul cuprins: 

     "i) grupurile de interes economic, înfiinţate 

potrivit legii." 

     2. După punctul 265 se introduce o nouă 

subsecţiune, subsecţiunea 8.10.4 "Contabilitatea 

operaţiunilor derulate de grupurile de interes 

economic", cuprinzând punctele 265^1 şi 265^2, cu 

următorul cuprins: 

     "8.10.4. Contabilitatea operaţiunilor derulate de 

grupurile de interes economic 

     265^1. - (1) Grupurile de interes economic 

înregistrează în contabilitate operaţiunile derulate în 

funcţie de prevederile contractelor încheiate. 

     (2) În cazul operaţiunilor pe care grupul de 

interes economic le derulează în nume propriu, acesta 

înregistrează veniturile şi cheltuielile ocazionate, după 

natura lor. 

     (3) În cazul operaţiunilor derulate în numele 

membrilor care compun grupul de interes economic, 

acesta înregistrează la venituri doar eventualul comision 

cuvenit, operaţiunile fiind înregistrate în conturi de terţi. 

     265^2. - Grupurile de interes economic 

întocmesc situaţii financiare anuale ale căror 

componente se stabilesc pe baza criteriilor prevăzute la 

pct. 3 alin. (1) şi completează aceste situaţii în funcţie 

de informaţiile corespunzătoare activităţii desfăşurate." 

 

3. Ordinul Ministrului Muncii, Familiei şi 

Protecţiei sociale nr. 1918/2011 pentru aprobarea 

procedurii şi actelor pe care angajatorii sunt obligaţi 

să le prezinte la inspectoratul teritorial de muncă 

pentru obţinerea parolei, precum şi a procedurii 

privind transmiterea registrului general de evidenţă a 

salariaţilor în format electronic, publicat în Monitorul 

Oficial al României nr.587 din 19 august  2011, se 

referă la următoarele aspecte: 
- obligaţia de a înfiinţa, completa şi transmite 
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registrul general de evidenţă a salariaţilor în format 

electronic; 

- menţiuni cu privire la înfiinţarea registrului 

general de evidenţă a salariaţilor; 

- menţiuni cu privire la completarea registrului 

general de evidenţă a salariaţilor; 

- menţiuni cu privire la transmiterea registrului 

general de evidenţă a salariaţilor; 

- transmiterea on-line prin intermediul portalului 

Inspecţiei Muncii; 

- transmiterea prin e-mail pe bază de semnătură 

electronică; 

- depunerea la sediul inspectoratului teritorial de 

muncă. 

 

4. Ordinul Ministerului Finanţelor Publice nr. 

2389/2011 pentru aprobarea Normelor privind 

aplicarea scutirii de taxă pe valoarea adaugată 

prevăzute la art. 143 alin. (1) lit. j), j^1), k), l) şi m) din 

Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal şi la art. X şi XI 

din Acordul dintre România şi Statele Unite ale 

Americii privind statutul forţelor Statelor Unite ale 

Americii în România, semnat la Washington la 30 

octombrie 2001, ratificat prin Legea nr. 260/2002, 

publicat în Monitorul Oficial al României, nr. 597 din 

24 august 2011, se referă la următoarele aspecte: 

- certificatele de scutire de taxă pe valoarea 

adăugată emise în baza prevederilor Ordinului 

ministrului economiei şi finanţelor nr. 2.067/2007 

pentru aprobarea Normelor privind aplicarea scutirii de 

taxă pe valoarea adaugată prevăzute la art. 143 alin. (1) 

lit. j), k), l) si m) din Legea nr. 571/2003 privind Codul 

fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, şi la art. 

X şi XI din Acordul dintre România şi Statele Unite ale 

Americii privind statutul forţelor Statelor Unite ale 

Americii în România, semnat la Washington la 30 

octombrie 2001, ratificat prin Legea nr. 260/2002, cu 

modificările ulterioare, îşi păstrează valabilitatea; 

- la data intrării în vigoare a prezentului ordin se 

abrogă Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 

2.067/2007 pentru aprobarea Normelor privind aplicarea 

scutirii de taxa pe valoarea adaugată prevăzute la art. 

143 alin. (1) lit. j), k), l) şi 

m) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu 

modificările şi completările ulterioare, şi la art. X şi XI 

din Acordul dintre România şi Statele Unite ale 

Americii privind statutul forţelor Statelor Unite ale 

Americii în România, semnat la Washington la 30 

octombrie 2001, ratificat prin Legea nr. 260/2002, 

publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 

810 din 28 noiembrie 2007, cu modificările ulterioare; 

- scutirea de taxa pe valoarea adaugata pentru 

achizitiile efectuate in Romania de persoanele scutite 

stabilite in Romania; 

- scutirea de taxa pe valoarea adaugată pentru 

achiziţiile efectuate în alte state membre de persoanele 

scutite stabilite în România şi pentru achiziţiile 

intracomunitare realizate în Romania de către aceste 

persoane scutite; 

- scutirea de la plata taxei pe valoarea adaugată 

pentru achiziţiile efectuate în România de către persoane 

scutite stabilite în alte state membre. 
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Biroul Permanent al Corpului Experţilor Contabili 

şi Contabililor Autorizaţi din România 
 D-l prof. univ. dr. Marin Toma – preşedinte CECCAR 

 D-l prof. univ. dr. Mihai Ristea – vicepreşedinte CECCAR 

 D-l prof. univ. dr. Vasile Răileanu – vicepreşedinte CECCAR 

 D-na Ecaterina Necşulescu – vicepreşedinte CECCAR 

 D-l Vasile Monea – vicepreşedinte CECCAR 
 D-l Ioan Nistor – vicepreşedinte CECCAR 

Directorul General al CECCAR – d-na ec. Daniela Vulcan 

 

Direcţiile de specialitate din Aparatul Central 
Echipa Departamentului Servicii Contabile 

Echipa Direcţiei Gestiune Stagiu 

Echipa Direcţiei Dezvoltare Profesionalã Continuã 
Echipa Direcţiei Gestionare Societãţi de Expertiză Contabilă şi de 

Contabilitate 

Echipa Departamentului pentru Urmărirea Aplicării Normelor 

Profesionale şi Auditului de Calitate 

Echipa Direcţiei Relaţii Internaţionale 

Echipa Direcţiei Financiare 

Echipa Direcţiei Planificare şi Dezvoltare 

Echipa Direcţiei Contabilitate 

Echipa Direcţiei Unităţi Teritoriale 

Echipa Direcţiei Resurse Umane 

Echipa Direcţiei Juridice 
Echipa Direcţiei Informaticã Tablou 

Echipa Direcţiei Expertize Contabile 

Echipa Editurii CECCAR 

 

Direcţia Comunicare 
Echipele de conducere ale celor 42 de filiale CECCAR din ţară. 

Echipa redacţiei 
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Acest newsletter este realizat cu sprijinul: 
D-lui preşedinte al CECCAR, prof. univ. dr. Marin Toma 

D-nei director general, ec. Daniela Vulcan 

Biroului Permanent şi Consiliului Superior al CECCAR 

Direcţiilor de specialitate din Aparatul Central al CECCAR 

Filialelor CECCAR din ţarã 

 

Le mulţumim tuturor! 
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