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 PROGRAM DE ACTIVITATE 

al Consiliului filialei CECCAR Botosani pe anul  2021 

Nr 

crt 
DOMENII ŞI ACŢIUNI PRINCIPALE PENTRU GESTIONAREA PROFESIEI CONTABILE 

Termene de realizare/ 

Raportare si Analiza 

 

Cap. I  ORGANIZAREA SI MEDIATIZAREA PROFESIEI  

1 Dezvoltarea acţiunilor de dialog si cooperare cu ITM. ORC, CCIA, AJFP, autoritati judetene si locale, 

organizatiile/asociaţiile patronale reprezentate la nivel judetean pe probleme de interes pentru membri si comunitatile 

locale si de afaceri. Perfectarea de noi protocoale de colaborare si reinnoirea celor existente, dupa caz.   

 

Permanent 

2 Organizarea de intalniri online cu membrii pe probleme de interpretare si aplicare a legislaţiei fiscale şi a celei 

contabile si pe abordarea altor problem de interes pentru membri.  

Permanent  

3 Organizarea, in conditiile actuale , de intalniri si schimburi de informatii cu reprezentanţii mediului de afaceri pentru 

promovarea avantajelor utilizarii profesionistului contabil, membru CECCAR in gestionarea si managementul afacerii.   

Semestrial 

4 Actualizarea permanentă pe site-ul filialei a informatiilor de interes pentru membri si comunitatea de afaceri  Permanent 

 

Cap. II  EXERCITAREA PROFESIEI 

5 Raportarea modului în care au fost aplicate, măsurile pentru stimularea dezvoltării  profesiei.  Analiza semestriala  

6 Clarificarea situatiei tuturor membrilor in cadrul filialei, pentru asigurarea evidentierii membrilor pe cele doua 

categorii - membri activi si membri inactivi. Clarificarea situatiei membrilor cu statutul de membri inactivi si/sau  

“incert” prin justificarea cu documente a statutului de incompatibilitate.  Încurajarea reluării activităţii de catre 

membrii inactivi.   

Permanent 

Analize trimestriale 

7 Intensificarea supravegherii modului de exercitare a profesiei si luarea de măsuri de sancţionare a persoanelor care se 

fac vinovate de încălcarea deontologiei profesionale.  

Permanent 

Analiza semestriala  

 

Cap. III  DEZVOLTARE PROFESIONALĂ CONTINUĂ 

8 Organizarea in regim online direct si prin colaborare cu alte filiale a unui numar suficient de cursuri care sa asigure 

indeplinirea conditiilor de pregatire profesionala de catre membrii filialei, pana la 31 decembrie. Corespondenta cu 

membrii cu restante in 2020 pentru recuperarii numarului de ore de pregatire profesionale. Eliberarea certificatelor de 

pregatire profesionala dupa fiecare curs parcurs de catre membrii.  

Cursuri lunare   

Analiza semestriala 
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Nr 

crt 
DOMENII ŞI ACŢIUNI PRINCIPALE PENTRU GESTIONAREA PROFESIEI CONTABILE 

Termene de realizare/ 

Raportare si Analiza 

9 Organizarea de acţiuni cu membrii pentru cunoaşterea, aprofundarea, aplicarea si respectarea Codului etic, a 

Standardelor profesionale şi a Normelor emise de Corp.  

 

Permanent 

 

Cap. IV  ACCESUL LA PROFESIE 

1

0 

Mediatizarea examenului de acces, actiuni de atragere a profesionistilor in randul membrilor CECCAR. Distribuirea de 

ghiduri privind examernul de acces si a altor carti si publicatii existente in gestiunea filialei.  

Permanent   

 

Cap. V  EVIDENŢA MEMBRILOR 

11 Gestionarea şi actualizarea zilnică a informaţiilor despre membrii în programele informatice ale CECCAR  Permanent 

12 Analiza modului de respectare a normelor emise de Corp la acordarea vizei şi evidenţa membrilor.  Trimestrial 

13 Analiza respectării obligaţiilor financiare de către membrii şi luarea de masuri corespunzatoare Trimestrial 

14 Analiza situaţiei privind Tabloul membrilor şi trimiterea informaţiilor pentru publicare în Monitorul Oficial.  La termenele stabilite  

15 Analiza si validarea rapoartelor de activitate ale membrilor filialei pentru anul 2020. Corespondenta cu membrii a 

caror rapoarte nu indeplinesc conditii de validare.  

La termenele prevazute de 

normele Corpului 

16 Eliberarea avizelor de exercitare a profesiei pentru societatile de expertiza/contabilitate si a parafelor pe 2021.  La indeplinirea conditiilor  

 

Cap. VI  ETICĂ PROFESIONALĂ 

17 Autosesizarea structurilor alese şi executive cu cazurile de încălcare a normelor de etică profesională, relatate în presă, 

în vederea declanşării procedurilor de investigare.  

Permanent  

Analiza semestrială 

18 Mediatizarea principiilor Codului etic ca deziderate etice ale experţilor contabili şi contabililor autorizaţi;  Permanent 

19 Analiza în Consiliul filialei a modului de respectare de către membrii Corpului a prevederilor Codului etic şi a altor 

reguli emise de Corp în aplicarea acestuia. 

Semestrial 

 

Cap. VII  AUDITUL CALITĂŢII SERVICIILOR PROFESIONALE 

20 Îmbunătăţirea şi intensificarea colaborării cu beneficiarii expertizelor contabile judiciare. Organizarea de intalniri  

principalii beneficiari ai expertizelor contabile judiciare.   

Permanent 

Semestrial 

21 Organizarea de seminarii cu experţii contabili judiciari pe probleme de interes pentru activitatea de expertiză contabilă 

judiciară, cu precădere abordarea practică a problemelor expertizei contabile judiciare. 

Permanent 

22 Analiza in Consiliul filialei a situatiilor de nerespectare a Standardului profesional 35 - Expertiza contabila pe baza   
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Nr 

crt 
DOMENII ŞI ACŢIUNI PRINCIPALE PENTRU GESTIONAREA PROFESIEI CONTABILE 

Termene de realizare/ 

Raportare si Analiza 

raportului auditorului, intalniri de lucru si dezbateri cu membrii filialei implicati. Organizarea de cursuri de pregatire 

suplimentare cu suportarea costului acestora  

Semestrial 

 

Cap. VIII  ACŢIUNI DE EDITURĂ ŞI PUBLICITATE 

23 Transmiterea de materiale privind organizarea de seminarii, mese rotunde, consfătuiri, instruiri de lucru care să fie 

mediatizate în publicaţiile Corpului.  

Lunar 

Analize semestriale   

                                                                      

Cap. IX  COMUNICARE SI SERVICII PENTRU MEMBRI 

24 Acordarea de audiente si consultaţii de specialitate pentru membri, în baza unui program stabilit de Consiliul filialei. Saptamanal 

25 Comunicarea cu membrii prin Newsletteruri cu noutatile in domeniu si pentru mobilizarea la cursurile de pregatire 

profesionala si alte actiuni si activitati organizate la nivelul filialei.  

Permanent 

26 Informarea permanenta a membrilor cu privire la actiunile desfasurate de Corp  Permanent 

27 Organizarea de actiuni dedicate sarbatoririi Centenarului CECCAR. Organizarea manifestarilor dedicate “Zilei 

Naţionale a Contabilului Român”. “Sarbatoarea Pomul de Craciun”.   

13 iulie 2020 

Decembrie 2020 

 

Cap. X  ASPECTE DE ADMINISTRAŢIE ŞI FINANCIAR – GESTIONARA 

28 Analiza în Consiliul filialei a modului de respectare a normelor privind aspectele financiar-contabile, transmiterea la 

termenele stabilite prin norme a documentelor primare pentru contabilizarea de către Corp şi luarea de măsuri 

corespunzătoare. 

 

Trimestrial 

29 Comunicarea eficientă cu membrii şi cu structurile Aparatului central prin intermediul poştei electronice  Permanent  

30 Analiza în Consiliul filialei a modului de efectuare a inventarierii generale a patrimoniului filialei în vederea încheierii 

exerciţiului anului anterior la nivel de Corp. 

La termenele stabilite  

31 Analiza modului de respectare a normelor şi regulilor pentru întreţinerea şi gestionarea corespunzatoare a sediului 

administrativ al filialei şi luarea sau propunerea de măsuri corespunzătoare.   

Semestrial   

Date fiind conditiile actuale generate de pandemia COVID-19 si pentru prevenirea raspandirii virusului actiunile prevazute in  

program referitoare la cursuri, intalniri cu membrii si alte actiuni ce presupun participarea de persoane se vor organiza 

online. Programul urmeaza a fi completat si actualizat cu actiunile ce se vor propune si aproba in Adunarea generala a 

membrilor precum si cu masurile stabilite de Conferinta Nationala a CECCAR sau dispuse de Consiliul superior. 

 


