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Cine suntem?

Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România este organismul profesional care gestionează profesia

contabilă din România și funcționează în baza Ordonanței Guvernului nr. 65/1994 privind organizarea activității de

expertiză contabilă şi a contabililor autorizați, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. Cu o istorie de peste

95 de ani, Corpul datează încă din anul 1921, când prin Decret Regal a fost înființat sub numele Corpul Contabililor

Autorizați şi Experților Contabili.

Înființarea Corpului a fost o consecință a necesității existenței unui cadru legal pentru organizarea și exercitarea profesiei

contabile, deoarece cei care se ocupau cu ținerea registrelor şi cu înregistrarea şi prelucrarea datelor contabile la

sfârșitul secolului XIX și începutul secolului XX erau, de cele mai multe ori, persoane necalificate.

Astăzi, Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România (CECCAR) prezintă o dezvoltare remarcabilă la

nivel național, fiind reprezentat în toate cele 41 de județe ale țării şi în Municipiul Bucureşti, prin filiale teritoriale.

CECCAR are acoperire națională, toate cele 42 de filiale având sedii de desfășurare a activității în reşedințele de județ

şi salariați care asigură logistica la nivel național. De la înființare și până în prezent, CECCAR a cunoscut mai multe

etape de dezvoltare. De-a lungul timpului, Corpul a câștigat recunoaștere la nivel mondial, în prezent fiind membru al

Federației Internaționale a Contabililor (IFAC), al Accountancy Europe (fosta Federație Europeană a Contabililor – FEE)

și al altor organisme de renume la nivel global.

Ancorat în realitățile interne şi externe ale zilelor noastre, Corpul se bucură de reputația de a fi cel mai puternic organism

profesional din regiunea de sud-est a Europei.

CECCAR, în calitate de organism profesional, se preocupă continuu de dezvoltarea competențelor şi abilităților

profesionistului contabil, care să îi permită furnizarea de servicii suplimentare celor tradiționale, la un nivel de calitate

ridicat, diminuând considerabil, în acest fel, decalajul dintre cererea de servicii a mediului de afaceri impusă de

globalizare, de digitalizare și de o concurență din ce în ce mai mare şi baza de competențe ale profesionistului contabil.

În acest sens, printr-un proces de cercetare continuu, în parteneriat cu mediul universitar şi cu cel de afaceri, CECCAR

urmăreşte şi susține evoluția pozitivă a carierei profesionistului contabil, mai ales prin identificarea noilor cerințe de

formare profesională continuă, asociate acesteia, ca premisă a unor acțiuni eficiente. 1



Din acest motiv, profesioniștii contabili – experți contabili şi contabili autorizați membri ai CECCAR, liber-

profesioniști sau angajați – se afirmă într-o manieră distinctă în ansamblul activităților economico-sociale,

datorită certificării calificării profesionale conform standardelor IFAC și angajamentului asumat de a respecta

normele profesionale și de etică în domeniu, pentru care CECCAR veghează printr-un control de calitate

riguros. Toate acestea completează puzzle-ul necesar asigurării calității serviciilor prestate beneficiarilor.

Legătura strânsă dintre contabilitate, investiții și creștere economică atestă faptul că publicul larg manifestă un

interes real față de valorificarea practică a virtuților unei profesii contabile puternice, iar CECCAR este garantul

acestei realități de necontestat. CECCAR susține şi promovează practicile profesionale de înaltă calitate,

manifestând o grijă deosebită pentru competența, aptitudinile şi etica celor implicați în profesie.

Cu o îndelungată și bogată tradiție, CECCAR urmăreşte și susține dezvoltarea profesională a membrilor, astfel

încât să servească interesul public, să pună bazele unei economii solide şi orientate spre progres.

Prin activitatea membrilor, CECCAR sprijină dezvoltarea și aprofundarea abilităților antreprenoriale, contribuie la

asigurarea unui climat de afaceri favorabil, în special pentru întreprinderile mici şi mijlocii din România.

Accesul la profesia de expert contabil și la cea de contabil autorizat se face pe baza examenului de admitere la

un stagiu de trei ani, prin efectuarea acestuia și prin susținerea unui examen de aptitudini, la finalizarea

stagiului.

Experții contabili pot să-şi exercite profesia individual ori se pot constitui în societăți de contabilitate şi/sau de

expertiză contabilă, potrivit legii, iar contabilii autorizați își pot exercita profesia individual, sau se pot constitui în

societăți de contabilitate. Evidența membrilor CECCAR se ține prin intermediul Tabloului Corpului care se

publică anual în Monitorul Oficial al României, Partea I. În anul 2016, au obținut viza/avizul de exercitare a

profesiei şi au fost publicați în Monitorul Oficial al României un număr de aproximativ 33.000 de membrii,

persoane fizice şi juridice care au un total de aproximativ 15.000 de angajați.

CECCAR furnizează programe naționale de educație și dezvoltare pentru întreaga economie, prin intermediul

Programului Național de Dezvoltare Profesională Continuă (PNDPC), derulat lunar, la nivelul celor 42 de județe,

prin filialele Corpului.
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Cine sunt membrii CECCAR?

Membrii CECCAR – experți contabili și contabili autorizați – furnizează mediului antreprenorial

servicii bazate pe competență, onoare, independență și moralitate.

Prin serviciile prestate, profesioniștii contabili membri ai CECCAR contribuie la dezvoltarea mediului

antreprenorial din

România.

Experții contabili pot desfășura lucrări de expertiză contabilă judiciară, în urma dobândirii calității de

expert contabil judiciar, care se obține prin susținerea unui examen pe care CECCAR îl organizează

anual. Astfel, experții contabili judiciari sunt înscriși pe listele furnizate Ministerului Justiției în vederea

desemnării în diverse cauze.
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Care sunt serviciile pe care le pot presta membrii CECCAR?

Competenţe profesionale ale experților contabili: organizarea și conducerea contabilității, supravegherea  

gestiunii societăţilor comerciale, întocmirea situaţiilor financiare şi efectuarea de expertize contabile.

Competențe profesionale ale contabililor autorizați: ținerea contabilității și pregătirea lucrărilor în vederea  

întocmirii situaţiilor financiare.

Expertul contabil poate executa, ca profesionist individual sau ca societate, pentru persoanele fizice şi 

juridice, următoarele lucrări:

 organizează, conduce, ţine, verifică şi supraveghează contabilitatea, întocmeşte şi semnează situaţiile

financiare şi execută lucrări cu caracter fiscal, respectiv calculul de impozite, taxe şi contribuţii, întocmirea

şi depunerea de declaraţii fiscale şi asigurarea reprezentării clientului în relaţia cu autorităţile fiscale, ca

parte a unui contract de prestări de servicii în domeniul contabilităţii;

 acordă asistenţă de specialitate privind organizarea şi ţinerea contabilităţii;

 efectuează analize şi evaluări economico-financiare în scop financiar-contabil, altele decât cele definite

prin Ordonanţa Guvernului nr. 24/2011 privind unele măsuri în domeniul evaluării bunurilor, aprobată cu

modificări prin Legea nr. 99/2013, cu modificările şi completările ulterioare, şi care nu se concretizează

într-un raport de evaluare întocmit potrivit standardelor de evaluare adoptate de Asociaţia Naţională a

Evaluatorilor Autorizaţi din România (ANEVAR);

 efectuează expertize financiar-contabile, inclusiv expertize financiar-contabile cu componentă fiscală,

dispuse de organele judiciare sau solicitate de persoanele fizice ori juridice în condiţiile prevăzute de lege

şi de reglementările CECCAR;

 execută alte lucrări cu caracter financiar-contabil, inclusiv activităţi de evidenţă electronică a

personalului, de salarizare, de organizare administrativă şi informatică, certificare de informaţii, date şi

documente;
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• îndeplineşte, potrivit dispoziţiilor legale, atribuţiile prevăzute în mandatul de cenzor şi de

mandatar financiar;

• acordă asistenţa de specialitate necesară pentru înfiinţarea şi reorganizarea societăţilor;

• asigură managementul financiar-contabil şi al performanţei economice;

• asigură controlul intern de gestiune şi managementul riscurilor persoanelor juridice;

• acordă consultanţă în gestiune financiară şi în contabilitate, prestează servicii specifice

contabilităţii manageriale

şi raportării integrate;

• efectuează pentru persoanele fizice şi juridice servicii profesionale care presupun cunoştinţe

privind activităţile menționate mai sus.

Contabilul autorizat poate executa pentru persoanele fizice şi juridice următoarele lucrări:

• ţine contabilitatea operaţiunilor economico-financiare prevăzute în contract;

• pregăteşte lucrările în vederea întocmirii situaţiilor financiare;

• efectuează activităţi de evidenţă electronică a personalului şi de salarizare.
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Dezvoltarea profesională continuă – una dintre principalele preocupări ale CECCAR

CECCAR derulează programe complexe de

dezvoltare profesională a membrilor, organizând,

cu ajutorul unor lectori abilitați, cursuri, seminare,

precum și alte activități educaționale destinate

profesioniștilor contabili, astfel încât aceștia să fie

permanent la curent cu noutățile din domeniile de

interes, precum și cu corecta aplicare a legislației

în vigoare. Toate aceste informații furnizate

membrilor sunt în conformitate cu standardele

internaționale emise de Federația Internațională a

Contabililor (IFAC).

În materie de educaţie, rolul CECCAR este de a

promova angajamentul de perfecţionare profesională

pe tot parcursul vieţii, de a facilita accesulmembrilor

la oportunităţile şi resursele de dezvoltare profesională continuă, de a pune la dispoziţia acestora

standarde de bune practici pentru a-i ajuta să îşi dezvolte şi să îşi menţină competenţele profesionale

necesare pentru a proteja interesul public, inclusiv elaborarea procedurilor corespunzătoare de evaluare,

monitorizare şi conformitate. Astfel, contribuie la atingerea obiectivului fundamental al profesiei contabile,

acela de a furniza servicii de înaltă calitate pentru a satisface nevoile clienţilor, angajaţilor şi ale altor

reprezentanţi ai mediului economic şi social implicaţi în promovarea interesului public.

De asemenea, în baza protocolului de colaborare existent, CECCAR a demarat procesul de acreditare

ACCA, vizând echivalarea programelor de pregătire profesională a membrilor, desfășurate de Corp, cu

până la 9 examene ACCA (F1-F9).
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Cum poți deveni membru CECCAR?

Accesul la profesia de expert contabil și la cea de contabil autorizat se face pe baza examenului de

admitere la un stagiu de trei ani, prin efectuarea acestuia și prin susținerea unui examen de

aptitudini, la finalizarea stagiului. Se pot înscrie pentru susținerea examenului de acces la stagiu

absolvenții de studii superioare economice cu diplomă de licență recunoscută de Ministerul

Educației Naționale.
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Disciplinele la care se susține examenul de admitere la stagiu pentru obținerea calității de expert

contabil sunt:

•

•

•

•

•

•

•

Contabilitate;  

Fiscalitate;  

Drept;

Audit;

Evaluarea economică şi financiară a întreprinderilor;  

Doctrină și deontologie contabilă;

Expertiză contabilă.

Disciplinele la care se susține examenul de admitere la stagiu pentru obținerea calității de contabil

autorizat sunt:

•

•

•

Contabilitate;  

Fiscalitate;  

Drept.

Anul acesta, Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România organizează, în zilele de

7 și 14 octombrie a.c., examenul de acces la stagiul pentru obținerea calității de expert contabil și de

contabil autorizat.

Proba scrisă se va desfășura în data de 7 octombrie, la disciplinele Contabilitate, Fiscalitate și Drept –

pentru categoriile expert contabil și contabil autorizat –, iar în data de 14 octombrie va avea loc proba

scrisă la disciplinele Evaluare economică și financiară a întreprinderilor, Audit, Expertiză contabilă și

Doctrină și deontologie – doar pentru categoria expertcontabil.
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Contabilii autorizați, cu studii superioare economice, membri activi ai CECCAR, care au îndeplinite la zi obligațiile

profesionale față de Corp, pot susține, în data de 14 octombrie, proba scrisă la disciplinele Contabilitate, Audit,

Evaluare economică și financiară a întreprinderii, Expertiză contabilă și Doctrină și deontologie, pentru a accede la

profesia de expert contabil.

Dosarele de înscriere la examen se pot depune la sediile filialelor CECCAR până la data de 8 septembrie 2017.

Informații cu privire la cursurile de pregătire pentru candidații la examenul de admitere la stagiu vor fi furnizate de

filialele CECCAR.

Tematica examenului poate fi consultată pe site-ul CECCAR, www.ceccar.ro, rubrica Accesul la profesie, unde se

găsesc și alte informații de interes cu privire la examenul de acces la stagiul pentru obținerea calității de expert

contabil și de contabil autorizat.

În urma examenului sunt declarați admiși candidații care obțin cel puțin media 7.00 și minimum nota 6.00 la fiecare

disciplină.

La cerere se pot înscrie direct la stagiu absolvenţii cursurilor de master, organizate de facultăţile de profil, pe baza

protocoalelor de echivalare a disciplinelor de la examenele de master cu cele de la examenul de admitere în

profesie, încheiate de universităţi cu Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România.

La cerere, persoanele care au titlul de academician, profesorii şi conferenţiarii universitari, doctorii în economie şi

doctorii docenţi, cu specialitatea finanţe sau contabilitate, au acces la profesia de expert contabil pe baza titlului

de doctor, cu îndeplinirea condiţiilor prevăzute de reglementările învigoare.

Recunoaşterea calităţii de expert contabil sau contabil autorizat persoanelor fizice străine membre ale unor

organisme de acreditare recunoscute pe plan internaţional se obţine prin susţinerea unui interviu potrivit normelor

elaborate în acest sens de Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România.
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