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RAPORT 

privind activitatea desfasurata de Consiliul filialei Botosani 

al Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania 

in anul 2020 

 

Cap. I  - Modul de realizare a actiunilor cuprinse in Programula probat  de 

Conferinta Nationala si adunarea generala anterioara (prezentare 

statistica cu indicarea actiunilor nerealizate, nr. actiuni realizate din nr. 

actiuni aprobate) 

 

Situatia statistica a actiunilor realizate in anul 2020 

 

 

Cap. 

 

Domenii si actiuni principale 

pentru gestionarea profesiei  

contabile 

Numar  

actiuni si activitati 

Actiuni 

nerealizate 

(nr. actiunii 

din Program) 
Prevazut 

in rogram 

Realiza

t 

% 

I ORGANIZAREA PROFESIEI 8 5 63 19,21,22, 

II EXERCITAREA PROFESIEI 5 5 100  

III DEZVOLTARE PROF. 

CONTINUA 

3 2 66 54 

IV ACCESUL LA PROFESIE 4 2 50 63,65 

V EVIDENTA MEMBRILOR 4 4 100  

VI ACTIVITATEA DE STAGIU 5 4 80 87 

VII ETICA PROFESIOANLA 2 2 100  

VIII AUDITUL CALITATII  5 3 60 105,106 

IX EDITURA SI PUBLICITATE 3 1 33 127,128 

X SERVICII PENTRU MEMBRI 6 4 66 142,145 

XI ADM. SI FINANCIAR-

GESTIONARE 

3 3 100  

TOTAL ACTIUNI 48 35 73  

TOTAL ACTIUNI FARA CAP.IV SI 

VI 

39 29 75  

 

In anul 2020 realizarea actiunilor si activitatilor prevazute in Program a fost afectata de 

situatia pandemica de raspandire a virusului COVID-19 ceea ce ne-a determinat ca la 

nivelul filialei sa limitam si chiar sa renuntam la o serie de activitati care presupuneau 

participarea fizica a membrilor filialei, ca de ex. : mese rotunde, seminarii, dezbateri 

profesionale, etc. Incercarile de a organiza astfel de intalniri prin alte modalitati 

(Platforma ZOOM) nu au dat rezultate, numarul membrilor care si-au manifestat 

disponibilitatea de inscriere fiind foarte mic (de regula sub 10 membri) ceea ce ar fi 

condus la ineficienta unor astfel de activitati. In acelasi timp mentionam faptul ca filiala 

Botosani nu a fost nominalizata in 2020 ca Centru de stagiu si din aceasta cauza actiunile 

prevazute la Cap. IV si VI din Program nu au avut in totalitate corespondent in activitati 

desfasurate cu stagiarii, filiala asigurand  evidenta si corepondenta telefonica si 

electronica cu stagiarii pentru determinarea acestora in participarea la cursurile online si 

la evaluarile periodice organizate la nivel de centru. In ceea ce priveste acivitatile cu 

stagiarii filiala a fost nominalizata in doua randuri ca filiala raspunzatoare de gestionarea 

cursurilor online pe platforma ZOOM, organizate de DEEC din aparatul central, 

activitatile fiind organizate si desfasurate corespunzator.    
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Modul de realizare a Programului a constituit obiectul analizelor periodice in Consiliul 

filialei, stabilindu-se masuri in consecinta.  

 

Nu au fost realizate urmatoarele actiuni (pe domenii):  

 

CAP. I – ORGANIZAREA PROFESIEI  - 3 actiuni nerealizate 

Nr.19 – Spre deosebire de anii anterioari, din cauza situatiei pandemice nu au fost 

intreprinse actiuni de indrumare si orientare catre profesie cu elevii de la Colegiul 

economic ”Octav Onicescu” Botosani. Din aceasta cauza nu s-a organizat nici editia a II-

a  a Concursului cu premii ”Elevul de azi – profesionistul contabil de maine”.  

Nr. 21 – La nivelul judetului nu exista organisme intermediare de gestionare a fondurilor 

europene (ADR, OIR, POSDRU). Singurul organism existent la nivel de judet APIA, nu 

a solicitat implicarea expertilor in programele desfasurate, cu toate ca filiala a purtat 

discutii cu conducerea APIA in acest sens. Din analizele noastre am concluzionat ca sunt 

membrii ai filialei, experti contabili, implicati in gestionarea financiar-contabila a unor 

proiecte cu finantare europeana, prin contracte directe de prestari servicii incheiate cu 

entitatile beneficiare.  

Nr. 22 – Situatia pandemica ne-a determinat sa renuntam la organizarea unor astfel de 

manifestari cu participarea fizica a membrilor filialei, varianta online nefiind agreata de 

catre membri.   

 

CAP. III – DEZVOLTAREA PROFESIONALA CONTINUA – 1 actiune nerealizata   

Nr. 54 – Cu toate ca la nivelul filialei exista protocol cu CCIA Botosani pentru derularea 

unor actiuni comune inclusiv prin participarea personalului de la compartimentele 

financiar-contabile la cursurile de pregatire profesionala organizate de filiala (participare 

contra-cost), nu au fost solicitari de inscriere la cursuri a profesionistilor contabili, 

nemebri CECCAR.  

 

CAP. IV – ACCESUL LA PROFESIE – 2 actiuni nerealizate 

Nr. 63 – Filiala a mediatizat conditiile de acces la profesie, insa nu a organizat cursuri de 

pregatire fiind depuse doar 2 dosare, cursurile fiind organizate in sistem online de catre 

aparatul central.   

Nr. 65 – Examenele de diferenta pentru absolventii programelor de masterat s-au sustinut 

simultan cu examenul de acces, filiala nefiind implicata in aceasta activitate.  

 

CAP. VI – ACTIVITATEA DE STAGIU – 1 actiune nerealizata.  

Nr. 87 – nu au existat situatii   

 

CAP. VIII –AUDITUL CALITATII – 2 actiuni nerealizate 

Nr. 105 – Nu s-a organizat grup de lucru (din cauza situatiei pandemice). Conducerea 

filialei a recomandat membrilor pentru a purta discutii si a se consulta reciproc in 

analizarea spetelor mai deosebite pentru identificarea celor mai bune solutii in rezolvarea 

problemelor profesionale cu care se confrunta membrii. In urma discutiilor cu membrii 

conducerea filialei a concluzionat ca asemenea consultari reciproce se desfasoara ori de 

cate ori situatia impune.  

Nr. 106 – Nu s-au organizat asemenea activitati, varianta unor intalniri online pe 

platforma nefiind agreata nici de catre membri si nici de catre reprezentantii instantelor.  

CAP. IX –EDITURA SI PUBLICITATE – 2 actiuni nerealizate 

Nr. 127 – Nu am organizat actiuni de publicitate colectiva in anul 2020. 
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Nr. 128 – Intrucat nu s-au organizat seminarii, mese rotunde, consfatuiri, nu s-au trimis 

materiale catre publicatia CECCAR Business Magazin.  

 

CAP. X – SERVICII PENTRU MEMBRI – 2 actiuni nerealizate.  

Nr. 142 – Nu s-au organizat actiuni de publicitate colectiva prin promovarea Tabloului 

membrilor activi pe site, presa locala, brosuri, etc, din cauza restrictiilor impuse de 

GDPR 

Nr. 145 – Nu s-a organizat ”Sarbatoarea Craciunului” , dand curs apelului lansat de 

conducerea filialei doar un singur membru.  

 

 

CAP. II – Educatia  

 

 

Accesul la stagiu 

S-au initiat in anul 2020 masuri de popularizare a examenului de acces la profesie prin 

mediatizarea pe site-ul filalei. Toate exemplarele din Ghid pentru pregatirea candidatilor 

la examenul de acces privind accesul la stagiu pentru obtinerea calitatii de expert 

contabil/contabil autorizat, au fost valorificate, inclusiv prin vanzarea catre persoane din 

alte judetea care au solicitat procurarea acestei publicatii. Pentru accesul la profesie s-au 

inregistrat 5 dosare: 2 dosare pentru sustinerea tuturor examenelor si 3 dosare cu 

echivalare.  Au fost admisi la stagiu 4 candidati, un candidat prin sustinerea tuturor 

examenelor si 3 candidati cu echivalare. Toti cei 4 candidati admisi s-au inscris la stagiu 

astfel: 2 la filiala Botosani, 1 la filiala Iasi si 1 la filiala Bucuresti.   

 

Organizarea si desfasurarea stagiului 

Filiala CECCAR Botosani nu a fost desemnata centru de stagiu, activitatea de stagiu 

desfasurandu-se la nivelul Filialei CECCAR Iasi.  La nivelul filialei sunt in evidenta 8 

stagiari: 6 stagiari anul I, 1 stagiar anul II si 1 stagiar in anul III.  

 

Examenul de aptitudini 

Pentru sustinerea examenului de aptitudini s-a inscris un singur stagiar care a fost 

declarat admis.   

 

Dezvoltarea profesionala continua 

In mod direct si prin colaborare cu alte filiale in anul 2020 s-a asigurat desfasurarea a 21 

cursuri de dezvoltare profesionala continua la care au participat 157 membri din cei 186 

membri activi inscrisi in evidentele filialei. Cursurile desfasurate si modul de organizare 

sunt redate in Situatia tabelara de mai jos:  

 

Nr. 

crt. 

Data curs Denumire curs Filiale participante Nr. 

membri  

Fil. BT 

1.  12.02.2020 Fiscalitate  Botosani 54 

2.  22.05.2020 Fiscalitate Botosani 45 

3.  18.06.2020 Contabilitate Botosani – organiztor, Gorj 24 

4. 26.06.2020 Fiscalitate Botosani, Satu Mare – 

organizator  

45 
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5. 12.10.2020 C9 – Contabilitate  

 

Botosani - organizator  

Calarasi, Vaslui 

67 

6. 19.10.2020 C7 – Fiscalitate Botosani, Iasi – organizator  64 

7. 21.10.2020 C8 – Fiscalitate  Botosani, Iasi - organizator 74 

8 26.10.2020 C12 – Expertiza Botosani,Vaslui,Calarasi-

organizator 

52 

9 31.10.2020 C13 – Drept Botosani, Iasi - organizator 42 

10 13.11.2020 C11 – Management 

financiar  

Botosani, Olt, Calarasi - 

organizator  

30 

11 26.11.2020 C8 – Fiscalitate  Botosani, Bacau - organizator 43 

12 27.11.2020 C11 – Management 

financiar  

Botosani, Bacau - organizator 28 

13 03.12.2020 Evaluarea 

intreprinderii 

Botosani, Bihor - organizator 19 

14 08.12.2020 C8 – Fiscalitate  Botosani, Bihor - organizator 7 

15 09.12.2020 C13 – Drept Botosani, Iasi - organizator 3 

16 11.12.2020 C12 – Expertiza Botosani, Suceava - 

organizator 

13 

17 15.12.2020 Contencios fiscal 

 

Botosani - organizator 

Alba, Bacau, Satu Mare, 

Vaslui 

41 

18 22.12.2020 Fiscalitate Organizator: Aparatul central 3 

19 23.12.2020 Contabilitate Organizator: Aparatul central 2 

20 29.12.2020 Expertiza contabila Organizator: Aparatul central 2 

21 30.12.2020 Audit Organizator: Aparatul central 2 

 

In urma contorizarii numarului de ore parcurse de membrii filialei a rezultat ca din 186 de 

membri activi, 155 de membri au finalizat in totalitate orele de pregatire, 2 membri au 

parcurs cate 20 de ore iar 29 de membri nu au parcurs nicio ora de pregatire profesionala.

  

 

CAP. III – Realizarea programului de control al calitatii 

 

 

In domeniul expertizelor contabile judiciare, in anul 2020 au fost inregistrate in registrul 

special si au fost auditate 61 rapoarte de expertiza contabila judiciara, pe domenii atfel:  

45 in cauze civile, 4 in cauze penale, 10 in cauze comerciale, 2 expertize contabile cu 

componente fiscale. Pentru toate lucrarile auditate expertii contabili au dat declaratiile de 

independenta, potrivit normelor. Urmare auditului de calitate s-a dispus refacerea a unui 

singur raport de expertiza contabila, deficientele identificate constand in: necuprinderea 

la Cap. I a celor 8 paragrafe prevazute de Standardul 35, formularea unor concluzii la 

Cap. III diferite de raspunsurile de la Cap. II, neconcordante intre obiectivele stabilite de 

instanta si raspunsurile formulate prin raportul de expertiza. Nu s-au inregistrat situatii de 

rapoarte depuse la organele beneficiare insotite de referate ale auditorului de calitate si 

nici nu au fost solicitari ale comisiei de disciplina de intocmire a unor referate de 

verificare tehnico-profesionala. S-a inregistrat un singur caz in care expertul contabil 

judiciar a beneficiat de indrumarile de specialitate acordate de auditorul filialei.  
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Cap. IV – Modul de respectare a Coduluietic national al profesionistilor contabili. 

 

 

In domeniul eticii profesionale activitatea anului 2020 s-a caracterizat prin intelegerea, 

aplicarea si respectarea cerintelor de etica de catre membrii filialei.  In discutiile cu 

membrii s-au abordat aspecte de comportament deontologic si de conduita profesionala. 

Nu s-au inregistrat in 2020 sesizari cu privire la activitatea expertilor contabili si 

contabililor autorizati si nici nu s-au identificat cazuri de incalcare a normelor de etica 

profesionala relatate in mass-media locala, care sa genereze declansarea procedurilor de 

investigare si care sa reclame aplicarea Regulamentului Comisiei de Apel, pentru 

apararea prestigiului si independentei profesionale a membrilor. Pe baza colaborarii cu 

AJFP Botosani si in urma schimbului de informatii, filiala a intrat in posesia fisierului cu 

situatiile financiare ale entitatilor pe anul 2019, depuse la 30 mai 2020, acesta fiind supus 

analizei in vederea identificarii persoanelor fizice si juridice care au semnat pentru 

intocmire ca membri CECCAR fara sa figureze in evidentele filialei ca membri activi ai 

Corpului. Actiunea este in desfasurare.    

 

 

Cap. V – Comunicarea cu organele locale ale administratiei si cu mediul economic 

local ; colaborareacu media locala 

 

 

Din cauza situatiaie pandemice generata de raspandirea virusului COVID-19, colaborarea 

si comunicarea cu insitutiile statului, cu celelalte organizatii profesionale, cu mediul 

economic local, s-a realizat fie prin discutii telefonice purtate de conducerea filialei, fie 

prin corespondente electronice (de ex. cu ORC, CCIA Botosani), ori de cate ori situatia a 

impus astfel de colaborari.  Urmare colaborarilor s-au primit de la ORC situatia 

persoanelor juridice si persoanelor fizice care au inscrise in obiectul de activitate Codul 

CAEN 6920 si situatia cenzorilor la societatile pe actiuni. S-au instituit de asemenea, de 

comun acord, masuri  care sa previna inregistrarea la registrul comertului de societati 

avand ca obiect de activitate  Codul CAEN 6920 fara avizul de principiu al filialei, 

aceleasi masuri aplicandu-se si in cazul modificarii actelor constitutive (statului) 

societatilor existente. La solicitarea conducerii filialei, AJFP ne pune la dispozitie fisierul 

cu situatiile financiare anuale depuse la ANAF. Modificarile si imbunatatilor legislative 

aduse OG nr. 65/1994 au constituit obiectul corespondentelor si intalnirilor directe cu 

conducerea Tribunalului Botosani, Parchetului de pe langa Tribunalul Botosani, 

Inspectoratului Judetean de Politie, Biroului local de expertiza, AJFP Botosani cu care 

ocazii s-a prezentat si abordat noul cadru legislativ privind competentele expertului 

contabil inclusiv in ceea ce priveste expertizele contabile judiciare cu componente de 

fiscalitate. Inafara de anunturile publicitare privind convocarea adunarii generale a 

membrilor filialei si organizarea online a ZNCR, nu s-au publicat in media locala alte 

articole.   

 

 

Cap. VI – Comunicarea cu membrii 

 

 

Fata de anii anteriori, in 2020 s-a pus accent pe comunicarea electronica cu membrii 

filialei, in mod deosebit prin newsletter. Toti membrii filialei si-au creat adrese de e-mail, 
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corepondenta purtandu-se si prin aceasta modalitate alaturi de sms-uri transmise 

membrilor, in caz de urgenta. Pe pagina filialei sunt afisate si aduse la cunostinta 

membrilor noutatile privind profesia, atat cele  preluate de la nivelul Corpului cat si 

materialele si comunicarile proprii ale filialei, ca de ex: programarea cursurilor de 

pregatire profesionala, invitatii la ZNCR, convocare adunare generala, etc.  Rapoartele de 

activitate s-au depus doar pe platforma CECCAR conducerea si personalul filialei 

acordand sprijin si lamuriri  cu privire la modul de completare si depunere a rapoartelor. 

Prin compartimentele de resort se asigura gestionarea si actualizarea zilnica a 

informatiilor si situatia membrilor. Site-ul filialei este actualizat cu informatiiile publice 

necesare membrilor dar si comunitatii locale si de afaceri, ori de cate ori situatia impune. 

Trimestrial in consiliul filialei sunt analizate indeplinirea obligatiilor fata de Corp si, de 

asemenea, respectarea normelor in acordarea vizei de exercitare a profesiei, gestiunea si 

evidenta membrilor, etc. Organizarea manifestarilor dedicate ”Zilei Nationale a 

Contabilului Roman”, a Topului local al firmelor membre CECCAR, acordarea 

Diplomelor de merit si celelalte actiuni prilejuite de aceasta sarbatorire, s-au derulat 

online pe platfoma ZOOM.  

 

 

Cap. VII – Aspecte financiare 

 

 

Activitatea financiara si de gestiune patrimoniala a filialei s-a axat pe cele doua 

componente de baza : executia Bugetului de venituri si cheltuieli  si gestionarea 

patrimoniala prin intocmirea potrivit normelor a documentelor financiar-contabile 

privind veniturile si cheltuielile filialei si prin utilizarea si pastrarea in conditii de 

securitate a bunurilor din dotarea filialei si numai in folosul membrilor filialei. Executia 

bugetului si in mod deosebit realizarea veniturilor a costituit obiect de analiza la fiecare 

intrunire a Consiliului filialei, stabilindu-se masuri de recuperare a restantelor si de 

aplicare a sanctiunilor, inclusiv de radierea din Tablou  a membrilor identificati ca rai 

platnici. Evidenta primara financiar-contabila se conduce in deplina conformitate cu 

normele interne ale Corpului. Cu ocazia inventarierii anuale a patrimoniului nu s-au 

constatat lipsuri in gestiune. Nu s-au constatat pe parcursul exercitiului financiar, de catre 

cenzorul filialei, abateri de la disciplina financiar-contabila si de gestiune si nici 

Departamentul de resort din cadrul Corpului nu ne-a transmis sesizari sau observatii in 

acest domeniu. 

 

 

Cap.VIII – Modul de lucru al organelor de conducerealefilialei : presedinte, 

consiliu, biroul permanent, executivul filialei 

 

 

Activitatea filialei s-a desfasurat sub conducerea si coordonarea Consiliului filialei, 

format din 3 membri titulari (presedinte, vicepresedinte, membru) si a Biroului 

Permanent (presedinte, vicepresedinte).  Sedintele de birou permanent s-au tinut de 

regula lunar ia cele de consiliu trimestrial. In anul 2020 s-au desfasurat 8 sedinte de Birou 

Permanent si 6 sedinte de Consiliu pentru toate cele 14 sedinte prezenta membrilor fiind 

de 100%. Deoarece au existat situatii cand materialele de pe ordinea de zi au impus 

convocarea directa a consiliului filialei nu s-a mai organizat, in luna respectiva, sedinta 

de birou permanent. In cadrula sedintelor s-au abordat, dezbatut si aprobat masuri care 

privesc activitatea membrilor filialei, printre care : formarea si dezvoltarea profesionala 
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continua; urmarirea si analizarea stadiului de incasare a cotizatiilor, aprobarea 

propunerilor de inscriere, suspendare, transferare sau radiere a membrilor din Tablou, 

aprobarea materialelor si masurilor organizatorice pentru asigurarea desfasurarii 

diferitelor evenimente la nivelul filialei (Adunarea generala, Ziua Nationala a 

Contabilului Roman, etc.). Sedintele de birou permanent si de consiliu au fost convocate 

de presedintele filialei, in conformitate cu Regulamentul de organizare si functionarea al 

CECCAR, pentru fiecare intrunire intocmindu-se proces-verbal cu indicarea ordinei de zi, 

materialele prezentate, si s-au consemnat rezultatele dezbaterilor si hotararile (deciziile) 

adoptate. Au fost emise 6 hotarari ale Consiliului filialei si 8 decizii de Birou permanent. 

Toate deciziile Biroului permanent au fost supuse validarii de catre Consiliul filialei. 

Masurile adoptate in consiliul filialei si in biroul permanent au fost aduse la indeplinire 

de structurile executive ale filialei. Presedintele filialei s-a implicat in  activitatile 

manageriale si de reprezentare a filialei la nivel judetean, dar si in stabilirea de masuri 

organizatorice pentru derularea corespunzatoare a activitatilor (organizare cursuri, 

organizare ZNCR, adunarea generala, alte actiuni. Lunar s-au intocmit rapoarte de 

activitate privind activitatile derulate de catre presedintele filialei. Activitatea 

executivului filialei s-a desfasurat sub coordonarea persoanei imputernicite de 

conducerea Corpului (in conditiile suspendarii contractului de munca a directorului 

executiv al filialei). Conducerea filialei nu a identificat situatii de incalcare a disciplinei 

muncii si/sau de nerespectare a masurilor dispuse in sedintele de consiliu si de birou 

permanent si nici nu a fost sesizata nu a fost sesizata de catre departamentele de 

specialitate din aparatul central cu aspecte negative privind activitatea executivului 

filialei.  

 

 

Botosani, 25 februarie 2021 

 

 

 

Presedintele Consiliului filialei,  

 

 

 

Viorel Alexandru 

 


