Metodologia de acordarea a vizei anuale pentru exercitarea
profesiei
Art. 1. - Viza anuală obtinuta în anul anterior este valabilă pană la 31 martie a
anului urmator, cu excepţia perioadei în care membrul a fost inactiv.
Persoanele fizice care exercita profesia independent obtin viza anuala si
primesc parafa anuală (ovală) emisă de CECCAR. Persoanele fizice care desfăsoară
activitatea doar prin intermediul unei societati de expertiza contabilă/contabilitate,
primesc viza de exercitare a profesiei, insa nu primesc parafa anuala ci utilizează
parafa anuală (ovală) emisă de CECCAR societatii membre CECCAR prin care îşi
desfăsoară activitatea.
Membrii GEJ trebuie să obţină viza anuală de exercitare a profesiei pentru
persoana fizică până pe data de 31 martie anul curent şi vor utiliza în activitatea de
expertiză contabilă doar parafa anuală ovală.
Viza anuală asigură menținerea autorizării de exercitare a profesiei, autorizare
eliberată cu ocazia înscrierii inițiale în Tabloul membrilor. Este interzisă exercitarea
profesiei de expert contabil/contabil autorizat fără viza anuală.
Art. 2. - Pentru acordarea vizei anuale experţilor contabili şi contabililor
autorizaţi, directorii executivi ai filialelor au obligaţia şi sarcina sa :
- pună la dispozitia experţilor contabili şi contabililor autorizaţi aflaţi în
evidenţă, formularul „Raportul anual de activitate”, aprobat de Consiliul
Superior;
- intocmeasca si sa prezinte in Consiliul filialei un raport privind
indeplinirea obligatiilor de formare profesionala ale fiecarui membru aflat
in evidenta, pana pe 30 ianuarie a anului curent.
- programeze in luna ianuarie si februarie cursuri la care se pot inscrie si
membrii care nu au finalizat programul de formare profesională pentru anii
anteriori.
Art. 3. - Viza anuală pentru exercitarea profesiei de către experţii contabili şi
contabilii autorizaţi se acordă dacă au fost îndeplinite cumulativ următoarele
condiţii:
a) depunerea raportului anual de activitate completat la toate rubricile;
b) achitarea în întregime a obligaţiilor faţă de Corp;
c) dovada asigurării pentru riscul profesional / Declarație pe propria
raspundere, doar pentru cei care desfăsoară activitatea in mod independent si
primesc parafa anuala;
d) dovada că nu au suferit nici o condamnare care, potrivit legislaţiei în
vigoare, interzice dreptul de gestiune şi de administrare a societăţilor comerciale
(prezentarea certificatului de cazier judiciar sau declaraţie pe proprie răspundere);

e) nu au săvârşit fapte care să încalce obligaţiile prevăzute de lege, precum şi
regulile privind conduita etica şi profesională, potrivit pct. 121 şi 122 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Corpului, republicat, pentru care să fi fost
sancţionaţi de comisia de disciplină cu suspendarea dreptului de exercitare a
profesiei, pe toată durata suspendării, precum şi cu interzicerea dreptului de
exercitare a profesiei;
f) depunerea declaratiei pe proprie raspundere din care să rezulte că
îndeplineşte condiţia prevăzută de art. 4 alin. (1) lit. a) şi art. 5 lit. a) din Ordonanţa
Guvernului nr. 65/1994, republicată, pentru exercitarea profesiei de expert contabil
şi, respectiv, de contabil autorizat. O data la 4 ani se prezintă o adeverinţă medicală,
eliberata de un medic specialist, din care să rezulte că îndeplineşte condiţia prevăzută
de art. 4 alin. (1) lit. a) şi art. 5 lit. a) din Ordonanţa Guvernului nr. 65/1994,
republicată, şi este apt din punct de vedere medical pentru exercitarea profesiei de
expert contabil şi, respectiv, de contabil autorizat.
g) parcurgerea programului de formare profesională continuă organizat de
CECCAR, conform PNDPC.
Art. 4. - În baza datelor declarate de către membri pe propria răspundere,
precum şi în raportul privind activitatea de formare profesională ale fiecarui membru
aflat in evidenta filialei, prevazut la art. 2, directorul executiv al filialei, sau alta
persoana împuternicită prin hotararea Consiliul filialei, verifică în termen de 30 de
zile exactitatea datelor şi a informaţiilor prezentate şi procedeaza la acordarea vizei
anuale. Acordarea vizei anuale de exercitare a profesiei se concretizează prin
semnătură şi prin ştampila filialei pusă în căsuţa special rezervată în carnetul de
membru al Corpului, completandu-se data acordarii vizei.
Art. 5. Viza anuală pentru exercitarea profesiei prin intermediul societaţilor
de expertiză contabilă/contabilitate se acordă dacă au fost îndeplinite cumulativ
următoarele condiţii:
a) depunerea raportului anual de activitate completat la toate rubricile;
b) achitarea în întregime a obligaţiilor faţă de Corp;
c) dovada asigurării pentru riscul profesional pe societate / Declarație pe
propria raspundere;
d) dovada că asociatii/actionarii si administratorii experti contabili sau
contabili autorizati, pe baza carora s-a obţinut autorizarea societăţii, nu au suferit
nici o condamnare care, potrivit legislaţiei în vigoare, interzice dreptul de gestiune
şi de administrare a societăţilor comerciale (prezentarea certificatului de cazier
judiciar sau declaraţie pe proprie răspundere);
e) asociatii/actionarii si administratorii experti contabili sau contabili
autorizati, pe baza carora s-a obţinut autorizarea societăţii nu au săvârşit fapte care
să încalce obligaţiile prevăzute de lege, precum şi regulile privind conduita etica şi
profesională, potrivit pct. 121 şi 122 din Regulamentul de organizare şi funcţionare

a Corpului, republicat, pentru care să fi fost sancţionaţi de comisia de disciplină cu
suspendarea dreptului de exercitare a profesiei, precum şi cu interzicerea dreptului
de exercitare a profesiei;
f) asociatii/actionarii si administratorii experti contabili sau contabili
autorizati, pe baza carora s-a obţinut autorizarea societăţii sau avizul de exercitare a
profesiei a societatii depun declaratie pe proprie raspunderea din care să rezulte că
îndeplinesc condiţia prevăzută de art. 4 alin. (1) lit. a) şi art. 5 lit. a) din Ordonanţa
Guvernului nr. 65/1994, republicată, are capacitate de exerciţiu deplină pentru
exercitarea profesiei de expert contabil şi, respectiv, de contabil autorizat. O data la
4 ani se prezintă o adeverinţă medicală, de un medic specialist din care să rezulte că
îndeplinesc condiţia prevăzută de art. 4 alin. (1) lit. a) şi art. 5 lit. a) din Ordonanţa
Guvernului nr. 65/1994, republicată, şi are capacitate de exerciţiu deplină pentru
exercitarea profesiei de expert contabil şi, respectiv, de contabil autorizat.
g) asociatii/actionarii si administratorii experti contabili sau contabili
autorizati, pe baza carora s-a obţinut autorizarea societăţii au parcurs programul de
formare profesională organizat de CECCAR, conform PNDPC și au achitat
cotizațiile stabilite pentru această categorie de membri.
Art. 6. În baza datelor declarate de către societatea comercială pe propria
răspundere, precum şi în raportul, prevazut la art. 2, privind activitatea de formare
profesională pentru asociatii/actionarii si administratorii experti contabili sau
contabili autorizati, pe baza carora s-a obţinut autorizarea societăţii sau avizul de
exercitare a profesiei a societatii, directorul executiv al filialei, sau alta persoana
împuternicită prin hotararea Consiliul filialei, verifică în termen de 30 de zile
exactitatea datelor şi a informaţiilor prezentate şi procedeaza la acordarea vizei
anuale. Acordarea vizei anuale se concretizează prin eliberarea avizului de exercitare
a profesiei pentru anul in curs, care se inseriază si centralizează intr-un registru
special tinut in filială, indicand data acordarii .
Art. 7. – Pentru vizele de exercitare a profesiei acordate până la data de 31
martie directorii executivi ai filialelor au obligaţia:
- să afişeze pană pe data de 15 aprilie pe site-ul filialei, lista cuprinzând
experţii contabili şi contabilii autorizaţi care au obţinut viza anuală şi care au dreptul
să exercite profesia;
- să înainteze, până la data de 5 aprilie la SOC documentatia pentru membrii
GEJ care au obtinut viza si au depus pana in 15 februarie optiunile pentru domeniile
de expertiza contabila judiciară.
- să înainteze, până la data de 15 aprilie catre Consiliul filialei si SOC un raport
cuprinzând principalele aspecte, greutăţi şi propuneri în legătură cu activitatea de
eliberare a vize/avizului de exercitare a profesiei la care se anexează următoarele
documente:

• lista experţilor contabili aflaţi în evidenţa Corpului din care cei cărora li s-a
acordat viza anuală cu explicatii privind indeplinirea conditiilor de acordare a viziei
pentru fiecare viza acordata;
• lista contabililor autorizaţi în evidenţa Corpului din care cei cărora li s-a
acordat viza anuală cu explicatii privind indeplinirea conditiilor de acordare a viziei
pentru fiecare viza acordata;
• lista societăţilor aflate în evidenţa Corpului cărora li s-a acordat avizul de
anual de exercitare a profesiei cu explicatii privind indeplinirea conditiilor de
acordare a avizului pentru fiecare aviz acordat;
- până la 15 aprilie directorul executiv al filialei va transmite centralizatorul
activităţilor desfăşurate de membrii Corpului.
Art. 8. – SOC împreună cu secţiunile şi departamentele Corpului vor iniţia
măsuri pentru îndrumarea, sprijinul şi controlul modului de acordare a vizei anuale
pentru exercitarea profesiei.
Art. 9. - Pe baza informărilor primite de la filiale, SOC împreună cu secţiunile
Corpului vor prezenta Biroului Permanent al Consiliului Superior al Corpului
rapoarte anuale cuprinzând rezultatele şi măsurile luate, precum şi direcţiile de
acţiune în legătură cu acordarea vizei anuale pentru exercitarea profesiei.
Art. 10. - Pentru perioada în care nu s-a acordat viză, ca urmare a nesolicitării
sau neîndeplinirii condiţiilor, membrii Corpului nu sunt exoneraţi de plata
obligaţiilor faţă de acesta.
Art. 11. - Decizia privind refuzul de acordare a vizei trebuie să fie temeinic
motivată; cel interesat o poate contesta la consiliului filialei, în termen de 15 zile de
la comunicare. Dacă este nemulţumit de hotararea consiliului filialei, cel interesat
poate contesta la Consiliul superior în termen de 30 de zile de la primirea acesteia.
Art. 12. – Dispozitie tranzitorie: Pe parcursul anului 2017 toti membrii
suspendanti, in vederea respectarii dispozitiilor art 21, al. 4 din OG 65/1994,
republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, sunt obligati sa-si defineasca
statutul din perspectiva prezentei metodologii. Structurile executive ale filialelor vor
lua toate masurile necesare pentru informarea membrilor si clarificarea statutului.
Art. 13. – La data intrarii in vigoare a prezentei se abroga orice alta prevedere
referitoare la acordarea a vizei anuale pentru exercitarea profesiei.

