C.E.C.C.A.R.
NORME nr. 1484 din 5 februarie 2009
privind publicitatea în cadrul Corpului Exper ilor Contabili
i Contabililor Autoriza i din România
Pentru ca în exercitarea profesiei de expert contabil i de contabil autorizat
s fie respectate prevederile Codului etic na ional al profesioni tilor contabili
i pentru a se evita concuren a neloial între membrii Corpului Exper ilor
Contabili i Contabililor Autoriza i din România, denumit în continuare Corpul,
se emit prezentele Norme privind publicitatea.
I. Dispozi ii generale
Art. 1. - Termenii utiliza i în prezentele norme au urm toarea
semnifica ie:
a) prin „publicitate“ se în elege a face cunoscut publicului informa ii asupra
serviciilor oferite sau asupra calific rilor pe care le posed un profesionist
contabil, în scopul ob inerii de lucr ri.
b) termenul de „profesionist“ se refer la exper ii contabili i contabilii
autoriza i care î i exercit profesiunea cu titlu personal, individual sau în cadrul
unei societ i de profil, precum i la societ ile de expertiz contabil sau de
contabilitate, care sunt cuprin i în Tabloul Corpului, publicat în Monitorul
Oficial al României, Partea I, sau sunt înscri i în alte eviden e ale Corpului.
c) prin „reclam “ se în elege r spândirea de informa ii elogioase despre
cineva, cu scopul de a-i crea renume sau popularitate.
d) prin „anun ” se în elege comunicarea c tre public a unor fapte
privind un profesionist contabil, care nu sunt destinate pentru promovarea
acestui profesionist sau a societ ii sale.
e) „oferta“, direct sau indirect , este concretizat în demersurile f cute pe
lâng un eventual client, în scopul de a-i propune servicii profesionale, mai ales
prin deplasarea într-un loc public sau la sediul unei societ i sau agent economic.
II. Publicitatea personal
Art. 2. - Membrii Corpului pot afi a la u a sau pe cutia po tal din holul
blocului unde î i au domiciliul, o plac cuprinzând: numele, prenumele,
calificarea profesional - expert contabil sau contabil autorizat - i men iunea
filialei de care apar in, excluzând orice reclam sau indica ie cu alur comercial
ori prezentând un interes publicitar.
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Art. 3. - Orice alt publicitate personal a profesioni tilor contabili este
interzis , cu excep ia ofertelor pentru participarea la licita iile organizate potrivit
normelor legale în vigoare.
Art. 4. - Exper ii contabili sau contabilii autoriza i pot asocia numelor lor
titlurile tiin ifice recunoscute oficial (universitar, tiin ific), precum i distinc iile
onorifice recunoscute la nivel na ional.
Art. 5. - Exper ii contabili sau contabilii autoriza i investi i cu mandate
administrative sau func ii onorifice nu trebuie s le utilizeze pentru atragerea de
clientel .
Art. 6. - Orice informa ie sau publicitate, atunci când este autorizat , trebuie
s fie veridic , loial i formulat corect, obiectiv.
III. Publicitatea societ ilor de expertiz contabil

i de contabilitate

Art. 7. - Societ ile de expertiz contabil i de contabilitate pot instala la
sediu, respectiv locul desf ur rii activit ii, firme care s con in exclusiv datele
cerute de reglement rile legale, respectiv: denumirea, scopul societ ii, num rul
de înmatriculare la registrul comer ului, respectiv autoriza ia de func ionare,
num rul de înregistrare în Tabloul Corpului.
Art. 8. - Emblema Corpului nu poate fi înscris pe firm f r autorizarea
prealabil a Corpului.
Art. 9. - Societ ile de expertiz contabil i de contabilitate pot remite
beneficiarilor o list a lucr rilor i serviciilor pe care sunt în m sur s le ofere.
Art. 10. - Se pot tip ri sau înregistra, dup caz, bro uri, pliante, casete video,
dischete, CD-uri i alte forme asem n toare de prezentare a societ ii de
expertiz contabil i de contabilitate, care pot fi distribuite beneficiarilor,
studen ilor sau candida ilor la un post oferit de acestea. Aceste materiale vor
cuprinde numai informa ii despre: istoricul societ ii, lucr rile executate,
denumirea clien ilor, modalitatea de recrutare, formarea i evolu ia în carier a
membrilor cabinetului sau ai societ ii, inclusiv fotografiile acestora, adres ,
program de activitate, telefon, fax, f r îns a face aprecieri cu privire la calitatea
lucr rilor prin elemente de compara ie cu al i membri ai Corpului.
IV. Termeni i conditii pentru utilizarea logo-ului (siglei) CECCAR
Art. 11. - Logo-ul (sigla) Corpului este marca înregistrat la OSIM sub
numarul 37729 i con ine caracteristici, dimensiuni i culori stas.
Art. 12. - Logo-ul Corpului nu poate fi modificat în nici un fel - inclusiv
propor ii, culori, elemente componente - i nu poate fi supus nici unei
transform ri, anima ii sau oric rui alt proces.
Art. 13. - Membrii Corpului pot folosi logo-ul pe hârtia cu antet
destinat coresponden ei, cu aprobarea Biroului Permanent al Consiliului
superior al Corpului Cererile în acest sens se depun la filialele de domiciliu
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care le transmit Secretariatului General al Corpului împreun cu un raport
care atest faptul c membrii solicitan i sunt la zi cu obliga iile fa de Corp
i nu au fost sanc iona i disciplinar.
Art. 14. - (1) Folosirea logo-ului pe hârtia cu antet se face numai
împreuna cu expresia «Aviz nr. ………/Autoriza ia nr. ………înscris sub
sigla Corpului. »
(2) Autoriza ia cuprinde condi iile de folosire a logo-ului i se elibereaz
de Direc ia Informatic Tablou pe baza aprob rii Biroului Permanent al
Consiliului superior al Corpului.
(3) Num rul autoriza iei de folosire a logo-ului nu reprezint num rul
autoriza iei de func ionare sau num rul carnetului de membru care se
elibereaz o singur dat la înscrierea în Corp.
Art. 15. - Logo-ul nu poate fi folosit pe site-uri care discrediteaz
numele Corpului, produse sau servicii ale Corpului, aduc pagube
proprietatii intelectuale sau altor drepturi ale Corpului, sau încalc legile în
vigoare în România sau în alte state. Logo-ul nu poate fi folosit în asociere cu
materiale sau informa ii care sunt imorale sau se îndeparteaz de "bunul
sim " i de valorile morale pe care Corpul le promoveaz .
Art. 16. - Logo-ul poate fi folosit doar de o manier demn de încredere
i poate fi asociat doar cu informa ii credibile i verificabile.
Art. 17. - Logo-ul nu poate fi folosit pentru a sugera rela ii cu Corpul,
acorduri sau sponsoriz ri f r baz legal .
Art. 18. - Corpul îsi rezerv dreptul de a retrage autorizarea de utilizare
a logo-ului pentru a se asigura de folosirea lui corect , în concordan cu
politica sa.
Art. 19. - (1) Corpul nu ofer niciun fel de garan ii în ceea ce prive te
folosirea logo-ului i nu poate fi implicat în niciun fel în procese generate de
utilizarea sa f r respectarea acestor reguli.
(2) Corpul nu este de acord cu nicio utilizare neautorizat a logo-ului i
î i rezerv dreptul de a lua m suri legale împotriva oric rei p r i care,
printr-o astfel de utilizare, a adus prejudicii Corpului.
Art. 20. - (1) Logo-ul nu poate fi folosit într-o manier care îl pune întro lumina defavorabil pe nici un site.
(2) Logo-ul nu poate fi prezentat cu dimensiuni mici, încât elementele
componente s - i piard identitatea. Logo-ul Corpului are dimensiunea,
culoarea i forma aprobat prin marca înregistrat la OSIM. Acestea sunt
cunoscute doar de Corp i pot fi folosite doar în urma ob inerii aprob rii de
c tre Biroul Permanent al Consiliului superior al Corpului.
IV. Publicitatea pentru membri
Art. 21. - Filialele Corpului au obliga ia s asigure, în limitele
fondurilor alocate prin buget dar nu mai pu in de o ac iune pe lun ,
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publicitatea colectiv pentru membri, în general, f r nominaliz ri, f r
discrimin ri f când trimitere doar la calitatea profesional „expert contabil”
sau „contabil autorizat” urmat de men iunea „membru C.E.C.C.A.R.”, ca
de exemplu: „Nu ti i cum s ie i i din criz ? Adresa i-v unui expert
contabil – membru C.E.C.C.A.R.”.
Art. 22. - Publicitatea pentru membri se realizeaz
sub
responsabilitatea directorului executiv al filialei.
Art. 23. - Direc ia de comunicare îndrum
i controleaz filialele
Corpului în leg tur cu organizarea, angajarea i efectuarea publicit ii
pentru membri, semnalând conducerii Corpului orice abatere de la
reglement rile profesionale i etice ale Corpului.
V. Alte prevederi
Art. 24. - Anun urile sunt interzise, cu excep ia:
a) anun urilor în pres pentru angajare de colaboratori, precum i în
publica iile destinate studen ilor, care sunt autorizate sub rezerva ca ele s nu
serveasc drept pretext pentru reclam i s nu contravin regulilor de etic
profesional , trebuind s îndeplineasc urm toarele caracteristici:
1. s aib un caracter sobru i informativ în leg tur cu postul în discu ie;
2. s respecte un format corespunz tor pentru fiecare anun , similar cu cel
mai frecvent format utilizat în rubricile de oferte de serviciu, dar nu mai mare
decât un format de 30 x 40 mm, conform uzan elor interna ionale;
3. s foloseasc pentru denumirea (emblema) cabinetului caractere
tipografice care s nu fie de m rimi superioare celor folosite pentru descrierea
postului pentru care este f cut anun ul;
4. s evite orice repetare f r leg tur cu recrutarea urm rit .
b) inserarea în presa local a unor avize informând publicul despre prima
deschidere de cabinet sau schimbare de adres , indicându-se numai: numele i
prenumele, adresa, num rul de telefon i orele de primire; acest anun trebuie s
aib un caracter discret;
c) inser rile în c r i de telefon, cataloage de firme etc. sunt autorizate cu
condi ia de a fi limitate la indicarea numelui i prenumelui, adresei, num rului de
telefon i profesiei, respectiv la singurele informa ii necesare utilizatorului pentru
a contacta cabinetul.
Art. 25. – Publicitatea efectuat prin publica ii i interviuri trebuie s se
realizeze respectând urm toarele preciz ri:
a) când un profesionist, persoan fizic , scrie o carte sau un articol despre un
subiect privind profesia (de expert contabil sau contabil autorizat), el poate
men iona calific rile sale profesionale;
b) prevederile art. 24 lit. a) i b) sunt aplicate i în cazul particip rii
profesionistului la un interviu reprodus i difuzat prin orice suport sau la o
emisiune de radio sau de televiziune referitoare la un subiect de ordin profesional;
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totu i, ceea ce scrie sau spune nu trebuie s aib un caracter promo ional pentru el
însu i sau pentru societatea c reia îi apar ine; el trebuie s ob in asigurarea c
ceea ce va fi comunicat publicului nu contravine acestor exigen e.
V. Sanc iuni
Art. 26. - Nerespectarea prezentelor norme constituie abatere disciplinar i
atrage sanc ionarea disciplinar a persoanelor fizice sau a societ ilor de profil, în
conformitate cu prevederile Regulamentului de organizare i func ionare a
Corpului Exper ilor Contabili i Contabililor Autoriza i din România,
republicat, a Regulamentului Intern al Corpului i a Codului etic na ional al
profesioni tilor contabili, dup caz.
Art. 27. - Prezentele norme intr în vigoare odat cu aprobarea lor de
c tre Consiliul superior al Corpului, când se abrog Normele aprobate prin
Hot rârea nr. 27/1999 a Consiliului superior al Corpului, cu modific rile i
complet rile ulterioare, precum i orice dispozi ie contrar .
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