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În temeiul O.G. nr. 65/1994
privind organizarea activităţii
de expertiză contabilă şi a
contabililor
autorizaţi,
republicată, cu modificările şi
completările
ulterioare,
precum şi a Normelor în
domeniul
recunoaşterii
calificărilor profesionale, în
data de 04 martie 2014, la
Sediul CECCAR, a fost
organizat
Interviul
de
acordare a titlului de expert
contabil, persoanelor care
deţin calificarea ACCA şi
titlul de doctor în domeniile
finanţe/contabilitate.
Interviul a fost un real prilej
de a dezbate teme de interes
şi de actualitate din domeniul
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profesiei
contabile,
în
prezenţa comisiei formată din
reprezentanţi ai Ministerului
Finanţelor
Publice,
Ministerului
Justiţiei,
mediului universitar şi ai
conducerii CECCAR. Temele
abordate pe întreaga durată a
interviului, completate de
întrebările primite din partea
examinatorilor
au
fost
extreme de antrenante, printre
aspectele
dezbătute
enumerându-se:
calculaţia
costurilor prin prisma teoriei
şi practicii internaţionale,
fuziunea
societăţilor
comerciale, caracterul dual
al
paradisurilor
fiscale
cercetat
prin
prisma
evaziunii fiscale, aspecte
contabile şi fiscale privind
leasing-ul,
elaborarea
situaţiilor financiare ale unei
societăţi
comerciale,
valorificarea
informaţiei

contabile
în
financiară a firmei.

analiza

La
finalul
examinării,
Directorul
General
al
CECCAR,
ec.
Daniela
Vulcan, în numele membrilor
comisiei de examinare le-a
urat candidaţilor declaraţi
admişi “Bun venit în familia
profesioniştilor contabili!” şi
de asemenea le-a reamintit
faptul că “menţinerea titlului
de expert contabil are la
bază trei comandamente:
EDUCAŢIA pe toată durata
de viaţă activă în profesie;
CALITATEA
LUCRĂRILOR
pentru
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asigurarea furnizării de
servicii eficiente clienţilor;
ETICA, respectiv o conduită
fără reproş în relaţia expert
–
client
–
piaţă,
comandamente
implementate de CECCAR
conform
standardelor
internaţionale emise de
Federaţia Internaţională a
Contabililor în domeniul
profesiei contabile”.

Rețeaua Autorităților
Competente pentru
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European) prin Programul
Operaţional
Sectorial
Dezvoltarea
Resurselor
Umane 2007-2013.
Temele de interes dezbătute
în cadrul evenimentului au
fost reprezentate de:

obţinute

Modificările aduse Directivei
2005/36/CE
privind
recunoașterea
calificărilor
profesionale prin Directiva
2013/55/UE a Parlamentului
European și a Consiliului din
20
noiembrie
2013,
disponibile
la
adresa
http://cnred.edu.ro/pdf/Direct
iva-2013-55-UE.pdf.
Baza de date a profesiilor
reglementate a Comisiei
Europene
http://ec.europa.eu/internal_
market/qualifications/regprof/
index.cfm?action=regprofs

Calificările Profesionale
din România

În calitatea sa de organism
care gestionează profesia
contabilă în România, în data
de 27 februarie 2014,
CECCAR a participat la
Conferința de închidere a
proiectului
strategic
„Rețeaua
Autorităților
Competente
pentru
Calificările Profesionale din
România (IMI PQ NET
RO)” proiect cofinanţat din
FSE
(Fondul
social

rezultatelor
www.imipqnet.ro

Punctul de Contact Unic
electronic şi implementarea
acestuia
în
România
www.edirect.e-guvernare.ro
Prezentarea
proiectului
IMI PQ NET şi a

CECCAR a participat activ la
toate acţiunile derulate în
cadrul proiectului, fiind un
exemplu de bune practici în
ceea ce priveşte susţinerea şi
promovarea
practicilor
profesionale de înaltă calitate
printr-o grijă deosebită pentru
competenţa, aptitudinile şi
etica celor implicaţi în
profesia contabilă.
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Implicarea CECCAR în
domeniul
recunoaşterii
calificărilor profesionale:

În contextul relaţiilor de
colaborare dintre CECCAR şi
Ministerul
Educaţiei
Naţionale, precum şi urmare
a Comunicării Comisiei către
Parlamentul
European,
Consiliu
Și
Comitetul
Economic
şi
Social
European, din data de
2.10.2013
(disponibilă la
adresa
http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/Le
xUriServ.do?uri=COM:2013:
0676:FIN:RO:PDF)
CECCAR este implicat activ
în procesul de evaluare a
reglementărilor
naționale
privind accesul la profesii,
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iniţiat de Comisia Europeană,
care se va desfăşura în
perioada noiembrie 2013 –
martie
2016,
potrivit
calendarului emis în acest
sens. Cadrul normativ de
reglementare a serviciilor
profesionale
menit
să
faciliteze
mobilitatea
profesioniștilor calificați în
cadrul pieței interne și
furnizarea transfrontalieră de
servicii
profesionale,
reprezintă
unul
dintre
obiectivele CECCAR.
Astfel, urmare a armonizării
legislaţiei
specifice
cu
Directivele
europene
în
domeniul
recunoaşterii
calificărilor profesionale şi a
serviciilor în cadrul pieţei
interne, CECCAR are în

vedere
cooperarea
administrativă cu autorităţi
competente din state membre
ale UE (inclusiv
statele
SEE),
prin
intermediul
Sistemului de informare al
pieței
interne
(IMI
https://webgate.ec.europa.eu/i
mi-net/),
precum
şi
posibilitatea ca procedurile şi
formalităţile legate de accesul
la aspectele prevăzute de
legislaţia în vigoare să poată
fi îndeplinite cu uşurinţă, de
la distanţă şi prin mijloace
electronice, prin intermediul
Punctului de contact unic
electronic,
disponibil
la
adresa http://www.edirect.eguvernare.ro, în conformitate
cu procedurilor configurate,
în acest sens.

