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Recunoaşterea titlului
de expert contabil,
9 martie 2015
Cetăţenii care deţin o
calificare acordată de către o
autoritate
competentă,
recunoscută
la
nivel
internaţional,
precum şi
persoanele care deţin titlul de
doctor
în
domeniile
finanţe/contabilitate
beneficiază,
în
temeiul
legislaţiei în vigoare, de
posibilitatea
recunoaşterii
titlului profesional, după
verificarea
îndeplinirii
cerinţelor
prevăzute
de
reglementările naţionale şi
europene şi susţinerea

Recunoaşterea titlului
de expert contabil,
9 martie 2015

interviului
prevăzut
de
Normele Corpului Experţilor
Contabili şi Contabililor
Autorizaţi
din
România
(CECCAR),
organismul
profesional care gestionează

profesiile de expert contabil
şi contabil autorizat în
România.
Pentru
ca
etapele
procesului de echivalare a
titlului profesional să fie
accesibile, CECCAR vine în
sprijinul
persoanelor
interesate
cu
informaţii
concrete
şi
punctuale,
disponibile
pe
site-ul
www.ceccar.ro la rubrica
Recunoaşterea calificărilor
profesionale.
Prima sesiune din anul
2015 a interviului de acordare
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a titlului profesional de
expert contabil a fost
organizată în data de 09
martie a.c.
Lucrările elaborate de
candidaţi, completate de
întrebările primite din partea
comisiei
de
examinare,
formate din reprezentanţi ai
Ministerului
Finanţelor
Publice,
Ministerului
Justiţiei, mediului universitar
şi ai conducerii CECCAR,
au acoperit aspecte de interes
şi de actualitate din domeniul
profesiei contabile.
Principalele
teme
profesionale care au stat la
baza interviului susţinut de
candidaţii prezenţi au fost
reprezentate de: asigurările
agricole: între coordonatele
clasice
şi
alternativele
moderne;
TVA
aferentă
activelor fixe la schimbarea
regimului din neplătitor de
TVA în plătitor de TVA;
efectul globalizării asupra
sistemului
de
raportare
financiară
la
nivel
internațional; telecomunicaţii
– provocări şi noutăţi
contabile; contabilitatea şi
fiscalitatea
întreprinderii;
supravegherea bancară şi
managementul
riscurilor;
transferul
de
business:
tratament contabil şi fiscal;
valorificarea
informaţiilor
contabile
în
condiţiile
societăţii
bazate
pe
cunoştinţe;
implicaţii,
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tratament contabil şi studii
avansate privind fondul
comercial; capitalizarea unor
cheltuieli interne ca şi
intangibile;
contribuţia
informaţiei
financiar
–
contabile la perfecţionarea
procesului intern de adecvare
a capitalului la risc în bănci;
analiza
performanţelor
economico – financiare ale
întreprinderii din industria
hotelieră din zona litoralului
românesc;
relevanţa
informaţiilor financiar –
contabile
în
evaluarea
întreprinderii.
La finalul examinării,
candidaţii declaraţi admişi au
primit informaţii cu privire la
etapele pe care urmează să le
parcurgă pentru înscrierea în
Tabloul Corpului, la nivelul
filialelor
de
domiciliu,
precum şi cu privire la modul
în care îşi pot exercita
profesia contabilă, respectiv
cu titlu individual sau prin
intermediul unei societăţi de
profil, membră CECCAR.■

