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Echivalarea titlului de
expert contabil, 25
noiembrie 2014

Accesul
cetăţenilor
care vor să profeseze pe
teritoriul altui stat este dificil
fiind condiţionat, în cele mai
multe cazuri, de un proces de
echivalare a diplomelor,
precum şi de susţinerea
eventualelor examene de
diferenţă.
În contexul acestor
aspecte,
îmbunătățirea
accesului la profesii, în
special prin intermediul unui
mediu de reglementare mai
proporțional și transparent în
statele membre, care să

faciliteze
mobilitatea
profesioniștilor calificați pe
piața unică și furnizarea
transfrontalieră de servicii
profesionale reprezintă o
parte
importantă
a
preocupărilor
oficialilor
Comisiei Europene.
CECCAR, în calitate
de autoritate competentă în
domeniul
profesiilor
de
expert contabil şi contabil
autorizat,
prin
legislaţia
specifică, acordă posibilitatea
echivalării titlului profesional
cetăţenilor care deţin o
calificare acordată de către o
autoritate
competentă
recunoscută
la
nivel
internaţional,
precum şi
persoanelor care deţin titlul

de doctor în domeniile
finanţe/contabilitate, după
verificarea
îndeplinirii
condiţiilor prevăzute de
reglementările naţionale şi
europene
şi
susţinerea
interviului
prevăzut
de
Normele
organismului
profesional.
În acest sens, în data
de 25 noiembrie 2014, în
prezenţa comisiei formate din
reprezentanţi ai Ministerului
Finanţelor
Publice,
Ministerului
Justiţiei,
mediului universitar şi ai
conducerii CECCAR, a fost
organizată o nouă sesiune a
interviului de acordare a
titlului profesional de expert
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contabil, prilej cu ocazia
căruia au fost abordate teme
de interes şi de actualitate din
domeniul profesiei contabile.
Lucrările elaborate de
candidaţi, completate de
întrebările primite din partea
examinatorilor au fost extrem
de antrenante, o parte din
aspectele dezbătute fiind
reprezentate de: băncile şi
activitatea
bancară
internaţională, tratamentul
contabil al contractelor de
construcţii pe termen lung,
impactul
aplicării
Standardului Internaţional de
Raportare Financiară (IFRS)
15
asupra
situaţiilor
financiare
pregătite
de
operatorii
de
telefonie
mobilă, imobilizări corporale
aspecte
contabile,
tratamentul
contabil
al
reducerilor comerciale şi
financiare,
impozitarea
sucursalelor
persoanelor
juridice străine, IFRS 13 –
evaluarea la valoarea justă,
detectarea
fraudelor
şi
erorilor în cadrul procesului
de audit financiar, contribuţii
la ameliorarea conţinutului
situaţiilor
financiare
în
vederea valorificării optime a
informaţiei contabile, teorii şi
practici ale capitalului uman
ca element tripartit al
capitalului intelectual în
sfera contabilităţii, IFRS 11 angajamente
comune,
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înregistrarea în contabilitate
a imobilizărilor corporale
achiziționate în leasing.
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, a punctat cele
trei comandamente care
constituie baza menţinerii
titlului de expert contabil,

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”.

Totodată,
Directorul
General al CECCAR, ec.
Daniela Vulcan a reamintit o
parte din oportunităţile şi
lucrurile frumoase pe care
CECCAR le oferă membrilor
săi astfel încât aceştia să
poată avea acces direct la
resurse,
ştiri,
discuţii
relevante, precum şi la
recomandări competente în
domeniul profesiei contabile,
respectiv Clubul Tinerilor
Experţi
Contabili
din
România, Forumul CECCAR,
revista
CECCAR
“Contabilitatea, Expertiza şi
Auditul
Afacerilor”, care
poate fi consultată fizic dar şi
online, precum şi site-ul
www.ceccar.ro şi site-urile
celor 42 de filiale teritoriale
ale
organismului
profesional.■

