
 

Cotizații profesionale valabile în anul 2022 
Tip membru 

conform 
Raportului 

de 
activitate/ 
Secțiune 
Tablou 

Denumire 

Cotizație 
fixă 

achitată 
până la 

28.02.2022 

Cotizație 
fixă 

achitată 
după 

28.02.2022 

Observații 

EC (I) 
Experţi contabili care exercită profesia individual - cu 
viză și parafă 

700 800 Facilitățile 
financiare de 
referință pentru 
cotizația fixă se 
acordă sub 
condiția plății 
integrale și în 
termen a 
cotizatiei, a 
efectuării 
integrale a orelor 
de pregătire 
profesională - 
pentru membrii 
activi - si 
depunerea 
Rapoartelor de 
activitate pe anul 
anterior, inclusiv 
a Declarației 
privind modul de 
exercitare a 
profesiei pe anul 
în curs până pe 
data de 28 
februarie a 
fiecărui an. 
 
Nedepunerea 
raportului de 
activitate/a 
declarației privind 
forma de 
desfășurare a 
profesiei până la 
30.09 anual, 
atrage aplicarea 

ECNA (IIA) 
Experţi contabili angajaţi la societăţi/instituţii care nu 
sunt membre CECCAR sau cu timp parţial la societăţi 
membre CECCAR - fără viză, fără parafă 

500 600 

ECDA (IVB) 
Experţi contabili asociaţi/acţionari/administratori care 
exercită profesia exclusiv prin societăţi membre CECCAR 
- cu viză fără parafă 

500 600 

ECDL (IVB) 
Experţi contabili care exercită profesia atât individual 
cât şi prin societăţi membre CECCAR-cu viză și parafă 

600 800 

ECSE (IVB) 
Experţi contabili angajaţi exclusiv, cu normă întreagă, la 
societăţi membre CECCAR -fără viză, fără parafă 

400 500 

SE (IV) 

Societăți de expertiză contabilă cu cifra de afaceri până 
la 100.000 euro 

700 700 
 

Societăți de expertiză contabilă cu cifra de afaceri peste 
100.000 euro 

800 800 

MIE (IIB) 
Experţi contabili-membri inactivi (incompatibili cu 
profesia de expert contabil - funcționari publici) 

150 250 

CASM (V) 
Contabili autorizaţi care exercită profesia individual - cu 
viză și parafă 

570 670 

CASMA (VI) 
Contabili autorizaţi angajaţi la societăţi/instituţii care nu 
sunt membre CECCAR sau cu timp parţial la societăţi 
membre CECCAR - fără viză, fără parafă 

300 400 

CASMDA 
(VIIA) 

Contabili autorizaţi asociaţi/acţionari/administratori 
care exercită profesia exclusiv prin SC membre CECCAR-
cu viză, fără parafă 

300 400 

CASMSC 
(VIIA) 

Contabili autorizaţi angajaţi exclusiv, cu normă întreagă, 
la societăţi membre CECCAR -fără viză, fără parafă 

250 350 

MIC (VIB) 
Contabili autorizaţi - membri inactivi (incompatibili cu 
profesia de contabil autorizat - funcționari publici) 

150 250 

SC (VII) 

Societăți de contabilitate cu cifra de afaceri până la 
100.000 euro 

700 700 

Societăți de contabilitate cu cifra de afaceri peste 
100.000 euro 

800 800 

ECO (VIIIB) Membri de onoare 700 800 

Cotizația variabilă pentru experți contabili, contabili autorizați și 
societăți 

0.75% 1.2% 



 

Membrii de onoare ai Corpului sunt scutiți de plata cotizației fixe, doar dacă aceștia nu își exercită 
profesia individual sau prin intermediul unei societăți de expertiză contabilă/societăți de 
contabilitate - cu viză anuală de exercitare a profesiei. 

unei penalități de 
25% din 
cuantumul 
cotizației fixe 
datorate de către 
membri activi, PF 
și PJ. 
 
Facilitățile 
financiare de 
referință pentru 
cotizația variabilă 
se acordă sub 
condiția plății 
integrale si în 
termen a 
cotizatiei și 
depunerea 
Rapoartelor de 
activitate pe anii 
anteriori, inclusiv 
a Declarației 
privind modul de 
exercitare a 
profesiei pe anul 
în curs până pe 
data de 28 
februarie a 
fiecărui an. 

Solicitările privind încadrarea la una dintre categoriile membrilor aflați în concediu pentru creșterea 
copilului, precum și a celor detașați în străinătate, pot fi înaintate spre aprobare, doar dacă membrii 
solicitanți sunt la zi cu depunerea raportului de activitate, plata cotizațiilor profesionale și 
efectuarea orelor de pregătire profesională. 
Membrii aflați la această categorie, vor achita o cotizație anuală de 150 lei (până la 28.02) sau 250 
lei (după 28.02). În cazul respingerii solicitării de încadrare la această categorie, cotizația anuală se 
va recalcula conform statutului declarat. 
Membrii angajați/detașați în afara României vor beneficia de cotizația redusă, doar un an pentru 
fiecare interval de timp de 5 ani. 

Conform Programul Național de Dezvoltare Profesională Continuă, toți membrii CECCAR, indiferent 
de statut (activ, inactiv, detașat, concediu creștere copil etc.) trebuie să efectueze anual orele de 
pregătire profesională (40 ore CPD/4 zile/4 discipline). 
Membrii experți contabili și contabili autorizați care achită cotizația fixă anuală, beneficiază gratuit, 
doar pentru anul aferent cotizației, de cursurile de pregătire profesională continuă. 
Membrii care nu participă la cursurile de formare profesională continuă conform PNDPC, aferente 
anului în curs, nu mai beneficiază de gratuitate. 
Tariful pentru efectuarea cursurilor restante este de 59,5 lei (TVA inclus)/10 ore curs restant. 

Toate plățile reprezentând cotizații profesionale/taxe de înscriere etc. se vor efectua de membri 
CECCAR Filiala Botosani exclusiv online, prin transfer bancar, în contul 
RO37BTRLRONCRT0V25815609, deschis la Banca Transilvania. În situații excepționale, pentru 
efectuarea plăților, membrii se pot prezenta la agențiile teritoriale al Băncii Transilvania, fără a fi 
necesară deschiderea unui cont bancar, ci doar solicitarea înrolării în sistem a datelor personale. 
Pentru identificarea corectă a plătitorului, este obligatoriu de menționat la rubrica Explicații: 

• Codul de logare al membrului pe platforma de raportare a CECCAR (username-ul) (exemplu: 
pentru persoane fizice: EC.0001/CA.0001, pentru persoane juridice: SE.0001/SC.0001); 

• Tipul și suma plății efectuate (exemplu: Cotiz F.=... lei, Cotiz. V.=...lei, Taxa de stagiu etc.). 

 


