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Echivalarea titlului de
expert contabil, 8 mai 2014

În temeiul O.G. nr.
65/1994 privind organizarea
activităţii
de
expertiză
contabilă şi a contabililor

14 MAI 2014

autorizaţi, republicată, cu
modificările şi completările
ulterioare, precum şi a
Normelor
în
domeniul
recunoaşterii
calificărilor
profesionale, în data de 08
mai
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.
În prezenţa comisiei
formată din reprezentanţi ai
Ministerului
Finanţelor
Publice,
Ministerului
Justiţiei, mediului universitar

şi ai conducerii CECCAR, au
fost abordate aspecte de
interes şi de actualitate din
domeniul profesiei contabile.

Materialele elaborate de
candidaţi, completate de
întrebările primite din partea
examinatorilor au fost extrem
de antrenante, o parte din
aspectele dezbătute fiind
reprezentate de: datoria
publică şi implicaţiile sale
economico
–
sociale,
libelarizare financiară şi
impactul produs pe piaţa
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financiară,
auditul
în
guvernanţa
corporativă,
efectele redistributive ale
impozitelor asupra evoluţiei
economice, situaţii financiare
consolidate întocmite în
conformitate cu Standardele
Internaţionale de Raportare
Financiară,
consideraţii
teoretice şi practice privind
imobilizările
corporale,
problematica preţurilor de
transfer,
posibilităţi
de
organizare şi implementare a
contabilităţii manageriale în
domeniul serviciilor auto,
calitate şi responsabilitate,
dimensiuni actuale în audit şi
în profesia contabilă, analiza
şi evaluarea riscului de
fraudă în cadrul misiunii de
audit financiar, optimizări
decizionale
pe
baza
documentelor de sinteză şi
raportare contabilă, analiza
impactului
intervenţiilor
financiare
europene
în
domeniul
cooperării
transfrontaliere în România.
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La finalul examinării,
Directorul
General
al
CECCAR,
ec.
Daniela
Vulcan, i-a incurajat pe
candidaţii declaraţi admişi să
se înscrie în cadrul Clubului
Tinerilor Experţi Contabili
din România pentru a avea
acces direct la resurse, ştiri,
discuţii relevante, precum şi
la recomandări competente în
domeniul profesiei contabile.

Totodată,
d-na
Director
General
al
CECCAR,
ec.
Daniela
Vulcan,
le-a
reamintit
candidaţilor
faptul
că
“menţinerea
titlului
de
expert
contabil
este
condiţionată de respectarea
celor trei comandamente de
bază
ale
CECCAR,
respectiv: EDUCAŢIA pe
toată durata de viaţă activă

în profesie; CALITATEA
LUCRĂRILOR
pentru
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”.

