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Momente principale reflectate
în urma organizãrii primei

sãrbãtori a
Zilei naþionale

a contabilului român

- 21 septembrie 2005 -
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Hotãrârea nr. 04/62 din 20 noiembrie 2004
a Consiliului Superior al Corpului Experþilor Contabili
ºi Contabililor Autorizaþi din România

Instituirea zilei contabilului român a fost motivatã de faptul cã multe alte profesii din România,
unele cu membri mult mai puþini decât numãrul profesioniºtilor contabili, sãrbãtoresc anual o zi a
lor în care fac bilanþul muncii, premiazã colegii cu merite deosebite ºi, nu în ultimul rând, se
distreazã.

De ce s-a ales ziua de 21 septembrie? Pentru cã profesia contabilã este privitã ca cea care
gestioneazã, calculeazã ºi pãstreazã echilibrul între "cât trebuie" ºi "de unde luãm". Cu alte cuvinte,
este o profesiune ce presupune mult tact ºi echilibru. Simbolul profesiei contabile este contul,
instrument care se reprezintã de cele mai multe ori sub forma unui T T T T T sau a unei balanþe. Nu mai
punem la socotealã faptul cã existã chiar ºi un alt instrument de lucru cu denumirea de Balanþã.

 Toate acestea au determinat sã se aleagã o zi care sã sugereze echilibrul ºi sã aibã legãturã cu
instrumentele de lucru ale profesiei noastre. Astfel, s-a ales ziua de 21 septembrie, ziua echinocþiului
dintre varã ºi toamnã, când ziua este egalã cu noaptea, zi care constituie începutul zodiei Balanþã.

Considerentele de mai sus au stat la baza propunerii formulate de Orzescu Scarlat, expert
contabil ºi vicepreºedinte al Biroului Permanent al filialei CECCAR Iaºi, în Adunarea generalã a
membrilor din luna iulie 2004. Propunerea a fost reluatã în plenul Conferinþei Naþionale a Corpului
Experþilor Contabili ºi Contabililor Autorizaþi din România din 2 septembrie 2004, care a adoptat-o
în unanimitate ºi cu mare entuziasm, prin Hotãrârea nr. 04/52. Materializarea acestei idei a revenit
Consiliului Superior, care, prin Hotãrârea nr. 04/62 din 20 noiembrie 2004, a aprobat Normele
nr. 12.726/2004 privind modul de organizare ºi desfãºurare a manifestãrilor prilejuite de ziua de
21 septembrie ca zi naþionalã a contabilului român.

Oficial, prima ediþie a sãrbãtoririi "Zilei naþionale a contabilului român" a fost 21 septembrie
2005, cãreia îi dedicãm, tot în premierã, acest ANUAR.

 Nu este lipsit de importanþã sã amintim cã aniversarea acestei zile în România a fost organizatã,
cu un an în urmã, la 21 septembrie 2004, de cãtre filialele Iaºi ºi Bacãu, sub deviza "Ziua
profesionistului contabil". Cu acest prilej, colegii de la Iaºi au transmis tuturor filialelor din þarã
"cele mai sincere urãri de sãnãtate, prosperitate ºi succese depline în nobila misiune profesionalã",
iar cei din Bacãu au acordat colegilor diplome de "Contabil emerit".

Extras din Normele nr. 1.2726/21 septembrie 2004

Ziua de 21 septembrie va fi sãrbãtoritã în fiecare an de cãtre toþi profesioniºtii contabili din
România, membri ai CECCAR sau angajaþi în diverse ramuri ale economiei.

Prilej de aniversare pentru toþi contabilii din România, ziua de 21 septembrie va fi sãrbãtoritã
în întreaga þarã, prin manifestãri cultural ºtiinþifice, întâlniri social-profesionale, simpozioane, mese
rotunde etc., organizate sub patronajul filialelor CECCAR de la nivel teritorial, cu scopul promovãrii
imaginii, intereselor ºi rolului contabilului într-o economie de piaþã concurenþialã. (...)

 Acþiuni de mediatizare a zilei de 21 septembrie vor avea loc sãptãmânal, începând cu data de
15 iulie a fiecãrui an, prin toate mijloacele de informare: presa localã, radio ºi TV. Pânã la data de
1 septembrie a fiecãrui an se vor transmite tuturor directorilor economici, directori financiari,
contabililor-ºefi sau responsabililor cu activitãþile financiar-contabile din societãþile comerciale scrisori-
invitaþii cuprinzând informaþii cu privire la modul de organizare ºi desfãºurare a zilei de 21 septembrie.
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La sediul fiecãrei filiale se va ancora un banner care sã marcheze aceastã manifestare.
La desfãºurarea manifestãrilor care vor avea loc în ziua de 21 septembrie, pentru o mai largã

participare, vor fi invitaþi reprezentanþii locali ai instituþiilor statului ºi mediului de afaceri din
judeþ. (...)

Pentru a sãrbãtori în mod unitar ziua contabilului român, ora de deschidere oficialã a
manifestãrilor va fi 10,00 (a.m.), iar deschiderea va fi fãcutã de cãtre preºedintele filialei CECCAR.

 Cu ocazia manifestãrilor vor fi prezentate toate publicaþiile editate de CECCAR, sub formã
de standuri de prezentare ºi/sau vânzare.
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Mesajul Consiliului Superior al
Corpului Experþilor Contabili ºi Contabililor Autorizaþi din România
adresat participanþilor la festivitatea prilejuitã de sãrbãtorirea
"Zilei naþionale a contabilului român"
- 21 septembrie 2005

Dragi colegi,

Sãrbãtorim astãzi prestigioasa profesie de contabil, o profesie cu veche tradiþie la noi în þarã, a cãrei
reprezentare îi revine Corpului Experþilor Contabili ºi Contabililor Autorizaþi din România - CECCAR.

Festivitãþile organizate azi de toate filialele CECCAR oferã prilejul de a adresa tuturor celor
care practicã aceastã profesie mesajul Consiliului Superior al CECCAR împreunã cu sincere felicitãri
ºi urãri de succes.

Înfiinþarea în urmã cu 84 de ani, prin înþeleptul aviz acordat de ministrul muncii ºi ocrotirii
sociale de atunci, Domnul Grigore Trancu-Iaºi, urmat apoi de promulgarea legii de cãtre însuºi
Regele Ferdinand, a "Corpului de Contabili Autorizaþi ºi Experþi Contabili din România", ca organism
profesional independent, fiind, în anii ’30, una dintre cele mai puternice instituþii de profil din
Europa, având ca atribuþii esenþiale standardizarea activitãþii contabile ºi derularea activitãþii de
audit, a contribuit substanþial de-a lungul timpului la afirmarea ºi consolidarea celei mai importante
profesii din domeniul economic, prin pregãtirea ºi formarea elitei specialiºtilor contabili. În anul
1930 existau deja un numãr de 2.300 experþi contabili ºi peste 7.400 de contabili autorizaþi.

Vremurile de restriºte de dupã cel de-al doilea rãzboi mondial, când regimul comunist a interzis,
în anul 1950, activitatea "Corpului de Contabili Autorizaþi ºi Experþi Contabili din România",
activitatea de expertizã rãmânând ca unic obiect numai în lucrãrile judiciare, au produs, timp de 40
de ani, o degradare a imaginii acestei profesii.

Imediat dupã schimbarea regimului comunist, în anul 1989, la iniþiativa unor oameni curajoºi
a fost reînfiinþatã asociaþia profesionalã a experþilor contabili, iar la numai doi ani a fost reînfiinþat
Corpul Experþilor Contabili ºi Contabililor Autorizaþi din România, ca instituþie profesionalã
independentã, cu veche tradiþie, cu rol hotãrâtor în gestionarea profesiei contabile ºi în pregãtirea de
contabili profesioniºti independenþi.

Conservând frumoasele tradiþii acumulate în perioada interbelicã, odatã cu recunoaºterea prin
lege a CECCAR în anul 1994, a fost reluatã o veche tradiþie, dupã o perioadã de circa 59 de ani, de
a organiza în continuare, o datã la doi ani, Congrese ale profesiei. Astfel, dupã cele ºapte Congrese
desfãºurate între anii 1923-1935 s-a reuºit, în anul 1994, cu ocazia Congresului organizat la
Bucureºti, dialogul într-un cadru lãrgit între profesioniºtii contabili români ºi internaþionali privind
reformele din domeniul contabilitãþii, organizarea ºi exercitarea corespunzãtoare, dupã norme
internaþionale, a profesiei de expert contabil ºi de contabil autorizat.

Procesul de reformã a profesiei contabile, gestionat de CECCAR, ºi-a concretizat scopul
începând cu anul 1996, când, dupã eforturi susþinute, CECCAR a fost recunoscut pe plan
internaþional ºi european, devenind membru al Federaþiei Internaþionale a Contabililor - IFAC ºi
al Federaþiei Europene a Contabililor - FEE. Apartenenþa la aceste structuri a creat o nouã înfãþiºare
ºi o nouã menire organismului profesional, conferind o substanþã realã eforturilor privind implicarea
nemijlocitã a CECCAR în procesul de aºezare a profesiei contabile româneºti pe norme ºi standarde
profesionale internaþionale ºi de eticã în domeniu.

Astãzi, continuându-ºi menirea, CECCAR a devenit cel mai mare organism profesional din
regiunea de sud-est a Europei, gestionând peste 50.000 de profesioniºti contabili, devenind partenerul
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Administraþiei, fiind implicat profund în procesul de reformã a contabilitãþii, creându-se noi
responsabilitãþi prin Planul de acþiune pe þarã elaborat ºi gestionat de Banca Mondialã. Prin acest
deziderat, CECCAR este angajat activ în amplul efort naþional de integrare a României în Uniunea
Europeanã, care vizeazã aºezarea legislaþiei contabile ºi de audit pe standarde internaþionale, creºterea
calitãþii raportãrilor financiare pentru satisfacerea interesului public, contracararea criminalitãþilor
economice ºi îmbunãtãþirea climatului economic ºi, nu în ultimul rând, stabilirea încrederii în
activitãþile profesioniºtilor contabili români, bazate pe ºtiinþã, onoare ºi moralitate.

Prin eforturile întreprinse în gestionarea profesiei contabile din România, CECCAR contribuie
substanþial la educaþia ºi dezvoltarea profesionalã a contabililor din economie, liber profesioniºti sau
angajaþi în diverse sectoare de activitate, pentru creºterea nivelului de culturã în domeniul standardelor,
impus ca urmare a globalizãrii pieþelor ºi mondializãrii limbajului contabil.

Profesia contabilã acoperã o sferã largã de activitãþi în domeniul economic, fãcându-i pe contabili
sã ofere servicii variate ºi foarte complexe.

Din acest considerent, profesioniºtii contabili, membri ai organismului profesional, se
diferenþiazã de alte profesii datoritã garanþiei calificãrii profesionale ºi angajamentului asumat de a
respecta normele profesionale ºi de eticã în domeniu, pentru care CECCAR vegheazã printr-un
control de calitate foarte bine pus la punct, pregãtind în permanenþã îndrumãri ºi recomandãri de
conformitate.

Consiliul Superior are convingerea cã ºi în viitor Corpul Experþilor Contabili ºi Contabililor
Autorizaþi din România îºi va manifesta, cu autoritate ºi eficienþã, responsabilitãþile conferite prin
lege, va fi deschis tuturor contabililor care vor înþelege cã educaþia ºi dezvoltarea profesionalã,
alãturi de respectarea normelor profesionale ºi de eticã elaborate de organismul profesional, sunt
primordiale într-o competiþie inevitabilã de care se vor lovi odatã cu integrarea în Uniunea Europeanã,
unde graniþele nu vor mai reprezenta o piedicã pentru serviciile furnizate, iar pãrþile interesate vor
identifica profesionalismul, obiectivitatea ºi integritatea furnizorilor informaþiei contabile.

Acum, la ceas aniversar, când în toatã þara în acest moment contabilii români s-au adunat sã
cinsteascã aceastã venerabilã profesie, profesia de contabil, vã adresãm încã odatã Dumneavoastrã,
Stimaþi Contabili Români, multe succese în realizarea activitãþilor profesionale, sãnãtate, împliniri
mãreþe ºi realizarea cum se cuvine a sarcinilor încredinþate de organele superioare ale Corpului ºi de
a încuraja interesul pentru fenomenul "Sunt profesionist Contabil!".

LA MULÞI ANI!

Consiliul Superior al
Corpului Experþilor Contabili ºi Contabililor Autorizaþi din România -

21 septembrie 2005
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Sãrbãtorirea zilei de 21 septembrie 2005
în filialele CECCAR

Prima ediþie, din 21 septembrie 2005, a manifestãrilor dedicate "Zilei naþionale a contabilului
român" a fost minuþios pregãtitã de toate filialele CECCAR, debutând încã din luna iulie cu anunþuri
în presã, la posturile de radio ºi televiziune localã, interviuri ºi articole prin care au fost prezentate
date istorice ale CECCAR, ale filialelor, listele profesioniºtilor contabili ºi serviciile care pot fi
prestate de aceºtia, programul pregãtirii profesionale, relaþiile internaþionale ale CECCAR, tematica
examenelor de acces la profesie etc. De asemenea, au fost editate pliante, invitaþii ºi programe.
Invitaþii au primit insigne ºi materiale personalizate cu însemnele CECCAR ºi ale filialelor, marcând
ziua de 21 septembrie 2005.

La manifestãri au participat profesioniºtii contabili, membri ai CECCAR, iar ca invitaþi contabili
din economie, senatori, deputaþi, prefecþi, subprefecþi, preºedinþi de consilii judeþene, primari de
municipii ºi oraºe, preºedinþi de tribunale, reprezentanþi ai inspectoratelor judeþene de poliþie, directori
ai camerelor de conturi, preºedinþi ai camerelor de comerþ, industrie ºi agriculturã, directori ai
direcþiilor generale ale finanþelor publice, decani, rectori ºi cadre universitare din învãþãmântul
economic superior, profesori de contabilitate din învãþãmântul economic mediu, experþi ºi contabili
autorizaþi de onoare, oameni de afaceri, elevi ºi studenþi din învãþãmântul economic, consilieri
locali, directori ai direcþiilor judeþene de statisticã, inspectoratelor teritoriale de muncã, caselor
judeþene de pensii, oficiilor registrului comerþului, sucursalelor bãncilor comerciale, Camerei
Auditorilor, ANEVAR, UNPRL, patronatelor etc.

Membrii Consiliului Superior au luat parte la sãrbãtoarea contabilului român, fiind prezenþi
în filiale astfel:

Nr. crt. Numele ºi prenumele Filiala - judeþul
 1 Prof. univ. dr. Toma Marin Bucureºti
 2 Sas Bujor Arad
 3 Pop Atanasiu Bacãu
 4 Þugui Alexandru
 5 Fodoreanu Elena
 6 Ristea Mihai
 7 Feleagã Niculae
 8 Popica Luiza
 9 Popa Iona Bihor
10 Lungu Gavril Botoºani
11 Tudose Maria Braºov
12 Voicu Costicã Brãila
13 Rãileanu Vasile Buzãu
14 Elefterie Lina Constanþa
15 Chircu Cornelia Galaþi
16 Enea Constantin Gorj
17 Kanyaro Ivan Harghita
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Nr. crt. Numele ºi prenumele Filiala - judeþul
18 Berca Vasile Dan Hunedoara
19 Martinescu Ion Sandu Ialomiþa
20 Iosu Benoni Viorel Mehedinþi
21 Stoica Ion Mureº
22 Petriº Rusalim Neamþ
23 Niþã Doina Florica Prahova
24 Petra Margareta Ildico Satu Mare
25 Pârvuleþ Grigore Sãlaj
26 Ivan Aurelia Geta Sibiu
27 Tole Marin Teleorman
28 Cristea Dumitru Horia Timiº
29 Cãruntu Contantin Vâlcea
30 Marin Nicolae Vrancea

Filialele din Arad, Bihor, Braºov, Ialomiþa, Iaºi, Harghita, Mureº ºi Teleorman au sãrbãtorit
Ziua naþionalã a contabilului român în mai multe oraºe din cadrul judeþelor respective.

În ziua manifestãrilor au fost prezentate standuri cu cãrþi, norme profesionale ºi revista
"Contabilitatea, expertiza ºi auditul afacerilor", editate de CECCAR. Un eveniment inedit a avut
loc la filiala Teleorman, unde s-a deschis expoziþia "De la abac la... laptop", care a reunit o colecþie
de obiecte de scris ºi maºini de calcul folosite de contabili de-a lungul timpurilor. De asemenea,
filiala Arad a editat un volum în care a reunit temele prezentate la simpozionul "Exigenþele profesiei
contabile din România în perspectiva aderãrii la Uniunea Europeanã".

În cadrul manifestãrilor legate de sãrbãtorirea Zilei naþionale a contabilului român a fost
prezentat Mesajul Consiliului Superior al CECCAR ºi temele "Rolul contabilului în economia
secolului 21", "Rolul CECCAR în gestionarea profesiei contabile conform statutului de membru
IFAC ºi FEE", "Importanþa eticii ºi calitãþii în activitatea profesioniºtilor contabili", precum ºi
altele, cu referire la mediul local, alese de organizatori.

Manifestãrile din septembrie 2005 au fost marcate ºi de înmânarea diplomelor de merit
profesioniºtilor contabili cu experienþã ºi recunoaºterea ca buni specialiºti, precum ºi unor invitaþi
de seamã. Unele filiale au înmânat, în acest cadru festiv, carnetele de expert contabil noilor membri
ai CECCAR care au promovat examenul de aptitudini în preajma acestui eveniment.

În cifre, sãrbãtoarea primei ediþii a Zilei naþionale a contabilului român din data de 21 septembrie
se prezintã astfel:

1. Judeþe în care s-a sãrbãtorit Ziua naþionalã a contabilului român: 41, excepþie fãcând
judeþul Neamþ;

2. Judeþe care au organizat manifestãri în mai multe localitãþi:
Nr. localitãþi Nr. judeþe

2 3
3 2
4 1
5 1
6 1
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3. Numãrul total de locaþii: 60;
4. Persoane implicate în organizare - total: 300, din care:
- pe plan local: 245,
- la nivel central: 55;
5. Numãrul participanþilor la manifestãri: 5.412;
6. Diplome de merit acordate: 1.049;
7. Numãrul total al acþiunilor de mediatizare întreprinse cu prilejul zilei de 21 septembrie

2005: 316 din care:
- înainte: 263;
- dupã: 53.
Participanþii direct sau indirect la aceastã manifestare au apreciat unanim eforturile depuse de

organizatori, subliniind totodatã rolul hotãrâtor al CECCAR în gestionarea acþiunii ºi reafirmãrii
rolului ºi importanþei contabilului român, cãlãuzit permanent de principiile ªtiinþã, Independenþã
ºi Moralitate.

Suntem convinºi cu toþii cã experienþa bunã a primei ediþii a Zilei naþionale a contabilului
român trebuie sã fie amplificatã în aºa fel încât la ediþia a doua sã avem mai multe acþiuni mediatice,
un numãr mai mare de participanþi, într-un cuvânt, o creºtere sensibilã a calitãþii întregii acþiuni,
mai cu seamã cã se desfãºoarã în anul în care breasla contabililor sãrbãtoreºte 85 de ani de istorie a
Corpului Experþilor Contabili ºi Contabililor Autorizaþi din România.

1. FILIALA MUNICIPIULUI BUCUREªTI

Locaþia: Bucureºti, Complexul expoziþional ROMEXPO - Sala "Sadoveanu".
Organizatori: Miu Constantin - preºedinte, Floriþã Emil - director executiv, Albãstrelu Gabriela

- membru în consiliu, Tãbãcari Angela, Vlas Monica, Epure Daniel, Dumitru Violeta, Ioniþã
Valentin, Marinescu Cristina, Florescu Adriana ºi Demeny Vasile - personal executiv.

Participanþi: La festivitate au luat parte un numãr de 400 de persoane. A participat prof. univ.
dr. Toma Marin, preºedintele Consiliului Superior al CECCAR. Între invitaþi s-au aflat: ec. Daniela
Vulcan - consilier al preºedintelui Consiliului Superior al CECCAR, Maria Manolescu - director
în Ministerul de Finanþe, profesorii universitari Costantin Roman, Luminiþa Ionescu, Mirela
Pãunescu, Ioan Roºca, Emilian Macovei, Gheorghe Popescu, Florentin Caloian, Cristian Nicolae
Stoina - director Direcþia Finanþelor Publice a Municipiului Bucureºti, Ioan Grigore Proda -
Comisar general al Comisariatului pentru Societatea Civilã, Dan Cãlin - ºef serviciu Direcþia generalã
a Poliþiei Capitalei, Sergiu Adurian - director adj. la Direcþia de Control a Curþii de Conturi
Bucureºti, Mihai Bordeianu - ºef sector la Garda Financiarã Bucureºti, Ion Trãistaru - ºef divizie
la Garda Financiarã Bucureºti, Nicolae Cristescu - secretar al Colegiului Contabilitãþii, importanþi
oameni de afaceri din Bucureºti. Din partea presei, momentul festiv a fost onorat de posturile OTV
ºi B1 TV, posturile de radio România Actualitãþi ºi Radio Bucureºti, ziarele Economistul ºi
Evenimentul zilei.

Diplome de merit: Au fost acordate membrilor filialei ºi unor invitaþi 194 de diplome de merit.
Acþiuni mediatice: Pliant structurat pe urmãtoarele teme: CECCAR ºi profesia contabilã în

România, misiunea CECCAR în România, accesul la profesie, examenul de aptitudini ºi tematica
disciplinelor de examen în anul 2005. În timpul festivitãþilor au fost acordate interviuri presei ºi
posturilor TV de cãtre preºedintele CECCAR - Toma Marin, Maria Manolescu - director Ministerul
Finanþelor ºi preºedintele filialei CECCAR Bucureºti - Miu Constantin.
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Referinþe: A doua zi, sub titlul "Aniversare", ziarul Evenimentul zilei consemna: "sãptãmâna
aceasta, contabilii din România au uitat pentru câteva clipe de grijile cotidiene ºi au îmbrãcat haina
de ocazie, sãrbãtorind prima zi naþionalã a contabilului român". De asemenea, un amplu reportaj a
prezentat ºi ziarul Economistul. S-a editat un album conþinând douã CD-uri cu înregistrarea
evenimentelor din ziua de 21 septembrie 2005, având pe coperte fotografii cu momentele
semnificative ale zilei.

Imagini:
1. Locaþia desfãºurãrii festivitãþii.
2. Prof. univ. dr. Toma Marin, preºedintele Consiliului Superior al CECCAR, în timpul

prezentãrii Mesajului.
3. Aspect din prezidiu.
4. Participanþi.
5. Maria Manolescu, prezentând salutul Ministerului de Finanþe.
6. Comisarul Mihai Bordeianu prezentând mesajul Gãrzii Financiare Bucureºti.
7. Prof. univ. dr. Roman, adresând salutul Academiei de ªtiinþe Economice Bucureºti.

2. FILIALA ALBA

Locaþia: Alba-Iulia, Sediul filialei CECCAR.
Organizatori: Retegan Valer - director executiv.
Participanþi: Un numãr 35 de membri ai filialei.
Diplome de merit: S-au acordat 21 de diplome de merit.
Acþiuni mediatice: Ziarul Unirea din 21 septembrie 2005 a publicat un articol semnat de

regretatul director al Direcþiei Generale a Finanþelor Publice Alba în care se face referire la menirea
contabililor în societate, rolul pregãtirii profesionale, referinþe despre filiala CECCAR Alba etc.
Invitaþii-program distribuite participanþilor.

Referinþe: Ziarul Unirea din 22 septembrie 2005 a publicat articolul "Ziua naþionalã a
contabilului român".

3. FILIALA ARAD

Locaþii:
1. Arad, Casa de culturã a sindicatelor. Organizatori: Mateº Dorel - preºedinte, Horga Petru

- membru în consiliu, Ciuce Pavel - director executiv, Cernuºca Lucian - cadru didactic universitar,
Amzulescu Marius - preºedintele comisiei de disciplinã.

2. Ineu. Organizatori: Sas Bujor - membru în consiliu ºi Pele Monica - expert contabil.
3. Lipova. Organizatori: Budiu Aurel - membru în consiliu, Vlad Ana - expert contabil ºi

Opriº Loredana - expert contabil stagiar.
4. Sebiº. Organizatori: Ardelean Dorel - membru în consiliu, Verebes Nicoliþã - expert contabil.
5. Chiºineu Criº. Organizatori: Ototoc Lenuþa - membru în consiliu, Lupei Ioana - expert

contabil, Bondor Elisabeta - expert contabil ºi Berdie Maria - expert contabil.
Participanþi: Pe total filialã au participat la manifestãri un numãr de 615 persoane, din care

84 de invitaþi. Între invitaþi au onorat cu prezenþa prefectul judeþului, primarii oraºelor în care s-au
organizat manifestãri, preºedintele SIF Banat Criºana, directorul executiv al Direcþiei Generale a
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Finanþelor Publice, directorul general al Complexului Agroindustrial Curtici, ºefii cabinetelor
parlamentare din judeþ, decanul Facultãþii de ªtiinþe Economice a Universitãþii "Aurel Vlaicu",
decanul Facultãþii de Marketing, Management ºi Informaticã din cadrul Universitãþii de Vest "Vasile
Goldiº", conferenþiari universitari, reprezentanþi ai unor instituþii publice, directori ºi contabili-ºefi
din economie.

Diplome de merit: Au fost acordate un numãr de 30 diplome de merit.
Acþiuni mediatice: Pliant în care s-au prezentat relaþiile internaþionale ale CECCAR, titlurile

cãrþilor apãrute la Editura CECCAR, serviciile care pot fi executate de profesioniºtii contabili,
accesul la stagiu ºi examenul de aptitudini, programul pregãtire profesionalã continuã ºi programul
dedicat zilei de 21 septembrie 2005. Posturile locale TV Arad - Antena 1 ºi INFO TV au difuzat,
în seara zilei de 21 septembrie, reportaje de la sãrbãtoarea contabililor. Tot în ziua de 21 septembrie,
preºedintele ºi vicepreºedintele filialei au participat la o masã rotundã în studioul postului local
INFO TV. Sãrbãtoarea Zilei naþionale a contabilului român a fost urmatã, în zilele de 23-25
septembrie, de seminarul "Exigenþele profesiei contabile din România în perspectiva aderãrii la
Uniunea Europeanã". Lucrãrile au fost gãzduite de Hotelul "Parc" din staþiunea Moneasa ºi s-au
bucurat de participarea dlui prof. univ. dr. Marin Toma, preºedintele Consiliului Superior al
CECCAR.

Referinþe: Ziarul Adevãrul din 22 septembrie 2005 a redat scurte pasaje din alocuþiunile
rostite de oficialitãþile locale ºi membrii filialei în timpul manifestãrilor.

Imagini:
1. Standul de cãrþi organizat în foaierul Casei de culturã.
2. Aspect din salã.
3. Preºedintele filialei înmâneazã diplomele de merit.

4. FILIALA ARGEª

Locaþia: Piteºti, Teatrul "Alexandru Davilla".
Organizatori: Covariu Galaction - preºedinte, Lazãr Adriana, Zamfir Adriana, Turlea Aurica,

Burtescu Claudia, Pricop Maria - membri în consiliu, Trancãu Ion - preºedintele comisiei de
disciplinã, Popescu Victoria - angajat filialã, Covariu Valeria - angajat filialã ºi Deaconescu Mariana
- auditor de calitate.

Participanþi: Au luat parte 194 de persoane, din care 34 de invitaþi. Manifestãrile au fost
onorate de prezenþa primarului municipiului Piteºti, preºedintele Camerei Auditorilor din România,
prorectorul ºi profesori universitari de la Universitatea "Constantin Brâncoveanu" Piteºti, rectorul
Universitãþii de Stat Piteºti, directorul executiv al Direcþiei Generale a Finanþelor Publice, directori
ai sucursalelor bãncilor comerciale din oraº. În încheiere, participanþii au asistat la un frumos
spectacol de muzicã ºi divertisment prezentat de actorii Teatrului "Alexandru Davilla".

Diplome de merit: S-au acordat 25 diplome de merit, din care nouã experþilor contabili, iar
17 invitaþilor.

Acþiuni mediatice: Anunþuri în ziarul Argeºul, din 14 septembrie 2005. În ziua de 21
septembrie, ziarul Curierul zilei a publicat un amplu interviu acordat de preºedintele filialei - Covariu
Galaction, sub genericul "Contabilitatea este o artã". Ziarul Argeºul, din 21 septembrie, a publicat
articolul "Astãzi, CECCAR sãrbãtoreºte Ziua naþionalã a contabilului".

Referinþe: A doua zi, ambele ziare locale Adevãrul ºi Curierul zilei au anunþat evenimentul sub
titlul "De ziua lor, contabilii au sãrbãtorit la Teatrul Davilla".
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5. FILIALA BACÃU

Locaþia: Bacãu, Aula "Moldova" a Universitãþii "George Bacovia".
Organizatori: ªchiopu Mihai - administrator (preºedinte interimar), Pãstrãv Constantin -

director executiv, Cojocaru Valeria ºi Gavrilã Luminiþa - personal executiv.
Participanþi: Au participat 170 de membri ai filialei ºi invitaþi. Între invitaþii de onoare s-au

aflat profesori universitari, cadre didactice, autori de lucrãri în domeniul contabilitãþii, reprezentanþi
ai organismelor de stat, justiþie, poliþie, presã, televiziune localã ºi oameni de afaceri, reprezentantul
Asociaþiei Naþionale a Evaluatorilor din România ºi al Uniunii Naþionale a Practicienilor în
Reorganizare ºi Lichidare etc.

Diplome de merit: S-a acordat un numãr de 16 de diplome de merit din care 14 pentru experþi
contabili ºi douã pentru contabili autorizaþi.

Acþiuni mediatice: Pliant conþinând programul manifestãrii ºi mesajul Consiliul Superior al
CECCAR, precum ºi lista celor ºase profesioniºti contabili care au primit diploma de merit la ediþia
din 2004, ecusoane cu sigla CECCAR marcând ziua de 21 septembrie 2005.

S-au publicat anunþuri în ziarele Deºteptarea ºi Ziarul de Bacãu. Invitaþii transmise tuturor
instituþiilor ºi organismelor publice ºi obºteºti locale. Sala de festivitãþi a fost pavoazatã cu bannere
CECCAR ºi lozinci cu citate despre contabilitate. A fost organizat un stand cu cãrþi ºi Revista de
contabilitate, expertizã ºi auditul afacerilor.

Referinþe: Ziarul de Bacãu din 22 septembrie 2005 a publicat articolul "Sãrbãtoarea
contabililor".

6. FILIALA BIHOR

Locaþii:
1. Oradea, Teatrul de copii ºi tineret "Arcadia". Organizatori: Susa Valer - membru în consiliu

ºi Bradea Silvia - expert contabil, Bochiº Leonica - director executiv.
2. Beiuº, Sala Consiliului Local. Organizatori: Toma Ioan - expert contabil, Cristea Valer -

expert contabil ºi Iatan Miron - membru în consiliu.
3. Aleºd, Sala Consiliului Local. Organizatori: Mladin Ioan, Lang Gheorghe - experþi contabili

ºi Boroº Adrian - membru în consiliu.
4. Salonta, Sala Consiliului Local. Organizatori: Chise Alexandru, Sabãu Liviu - experþi

contabili ºi Tomoioagã Ioan - membru în consiliu.
5. Valea lui Mihai, Sala Consiliului Local. Organizatori: Torok Ema, Toroc Ladislau, Kis

Ludovic - experþi contabili ºi Manea Mihai - membru în consiliu.
6. Sãcuieni, Sala Consiliului Local. Organizatori: Haiduc Ilie, Holhoº Ioan - experþi contabili

ºi Bojan Ana - consilier filialã.
7. Marghita, Sala Consiliului Local. Organizatori: Borz Gheorghe, Bora Gheorghe - experþi

contabili ºi Hodiº Rodica - membru în consiliu.
Participanþi: Manifestãrile s-au bucurat de prezenþa unui numãr de 410 de membri ai filialei

ºi invitaþi. Au onorat cu prezenþa primarii oraºelor în care s-au organizat manifestãri, deputatul
Cornel Popa, directorul Camerei de conturi, directorul Bãncii Naþionale, directorul executiv al
Direcþiei Generale a Finanþelor Publice, directorul Administraþiei Financiare a Municipiului Oradea,
inspectorul ºef al IPJ, ºeful secþiei economice a IPJ, directorul Camerei de Comerþ, industrie ºi
Agriculturã, decanul Facultãþii de ªtiinþe Economice din cadrul Universitãþii Oradea.
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Diplome de merit: S-au acordat 35 de diplome de merit, din care 15 la experþi contabili, 5 la
contabili autorizaþi cu studii superioare ºi 15 la contabili autorizaþi cu studii medii.

Acþiuni mediatice: Pliant cu programul manifestãrii, calendarul cursurilor de formare
profesionalã continuã organizate în anul 2005, principalele atribuþiuni ale CECCAR ºi o listã a
cãrþilor publicate de Editura CECCAR. Au mai fost elaborate foi volante despre Federaþia
Internaþionalã a Contabililor - IFAC, Federaþia Experþilor Contabili Europeni - FEE, principalele
direcþii de acþiune ale CECCAR la începutul secolului XXI. Invitaþia de participare la sãrbãtoarea
contabilului român s-a fãcut ºi prin intermediul posturilor locale de radio. Preºedintele filialei,
împreunã cu directorul executiv, au purtat un dialog cu ascultãtorii, organizat de postul local TV.

Referinþe: În presa localã de a doua zi au apãrut articole consacrate evenimentului, astfel:
ziarul Jurnalul de dimineaþã: "Ziua contabilului român sãrbãtoritã la Oradea"; ziarul Realitatea
Bihoreanã: "Ziua naþionalã a contabilului român a fost sãrbãtoritã la Oradea cu fast ºi cu mulþi
invitaþi".

7. FILIALA BISTRIÞA

Locaþia: Bistriþa, Sala Atrium - Complexul "Metropolis".
Organizatori: Zãgrean Anchidim - preºedinte, Palagianu Daniel - membru în consiliu ºi Axenie

Lucia - reprezentantul Ministerului Finanþelor în consiliul filialei.
Participanþi: La manifestãri au participat un numãr de 80 membri ºi invitaþi. Au onorat cu

prezenþa: subprefectul judeþului ºi totodatã vicepreºedinte al filialei CECCAR Bistriþa, primarul
municipiului, directorul executiv al Direcþiei Generale a Finanþelor Publice, oameni de afaceri,
radioul, postul de televiziune ºi ziarele locale.

Diplome de merit: Au fost atribuite 11 diplome de merit, din care trei experþilor contabili, trei
contabililor autorizaþi, douã contabililor din economie ºi trei directorilor economici ai unor mari
întreprinderi din judeþ.

Acþiuni mediatice: Invitaþie transmisã prin ziarele locale Rãsunetul ºi Mesagerul. Postul de
televiziune As TV a difuzat în seara zilei de 21 septembrie 2005 un interviu cu preºedintele filialei
referitor la principalele momente ale zilei în care s-a sãrbãtorit Ziua contabilului român. A fost
organizat un stand cu cãrþile ºi reviste editate de CECCAR.

Referinþe: Ziarul Rãsunetul din 22 septembrie 2005 a publicat articolul "Ziua naþionalã a
contabilului român, sãrbãtoritã la Bistriþa".

8. FILIALA BOTOªANI

Locaþia: Botoºani, Sala Mare a Teatrului "Mihail Eminescu".
Organizatori: Gheorghe Necul - preºedinte, Viorel Alexandru - director executiv, Cornel Mihai

Olteanu, Alexandrina Ciopec - vicepreºedinþi, Sonia Rotaru - membru în consiliu, Eugenia
Dãscãlescu - cenzor, Dumitru Venedict - preºedintele comisiei de disciplinã, Ioan Cardaº - auditor
de calitate ºi Gabriela Suleap - ºef sector administrativ.

Participanþi: Au fost prezente 150 de persoane. Între invitaþi, prefectul judeþului, primarul
municipiului, preºedintele Tribunalului judeþean, directorul executiv al Direcþiei Generale a Finanþelor
Publice, adjunctul Inspectoratului judeþean de poliþie, reprezentantul Camerei de Conturi, cadre
didactice de la Liceul economic "Octav Onicescu", directorii sucursalelor bãncilor locale.
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Diplome de merit: Au fost acordate ºase diplome de merit.
Acþiuni mediatice: Invitaþii-program difuzate invitaþilor ºi membrilor filialei. Anunþuri în

ziarul Monitorul de Botoºani din 6 ºi 16 august 2005 ºi în ziarul Dimineaþa Botoºanilor din 16
august. În ziua manifestãrilor s-a organizat un stand cu cãrþi apãrute în Editura CECCAR.

Referinþe: A doua zi, sub titlul "Ziua contabililor sãrbãtoritã la Teatrul Eminescu", ziarul
Monitorul de Botoºani evidenþia cã "la sãrbãtoarea contabililor au fost prezente numeroase oficialitãþi
locale", subliniind cã dl prefect Cristian Roman în alocuþiunea sa a apreciat cã "e o zi specialã, e
sãrbãtoarea unor persoane-cheie în economia de piaþã".

9. FILIALA BRAªOV

Locaþii: 1. Braºov, Sala de la "Internaþional Trade Center". 2. Victoria - Fãgãraº.
Organizatori: Tudose Mariana - preºedinte, Sava Gabriela - director executiv, ªtefãnescu

Carmen - ºef sector stagiu, Balaban Anca - membru în consiliu.
Participanþi: La manifestãri au luat parte un numãr de 210 membri ºi invitaþi. Au onorat cu

participarea: reprezentanþi ai Prefecturii, Primãriilor din localitãþile organizatoare, Consiliului
Judeþean, Direcþiei Generale a Finanþelor Publice, Camerei de Conturi, Tribunalului, Curþii de
Apel, Garda Financiarã, Inspectoratul Judeþean de Poliþie ºi cadre didactice de la Universitatea
Transilvania Braºov.

Diplome de merit: S-au acordat 44 diplome de merit unor membri ai filialei CECCAR.
Acþiuni mediatice: Invitaþii-program difuzate membrilor filialei, invitaþilor ºi contabililor din

economie. Sãptãmânal, începând cu 15 iulie 2005, s-au publicat anunþuri în ziarele Monitorul
Expres ºi Transilvania Expres, precum ºi prin postul local de televiziune TVS Holding. În sãlile în
care s-au desfãºurat festivitãþile au fost organizate standuri de cãrþi.

Referinþe: Ziarul Expres din 22 septembrie 2005 a publicat articolul "Contabilii, în sãrbãtoare",
iar Monitorul Expres a publicat articolul "Membrii CECCAR Braºov au sãrbãtorit ieri Ziua
contabilului".

10. FILIALA BRÃILA

Locaþia: Brãila, Sala Direcþiei Generale a Finanþelor Publice Brãila.
Organizatori: Sârbu Costicã - preºedinte, Iconaru Radu - membru în consiliu, Iscu Corneliu

- director executiv, Coman Cristiana - ºef birou administrativ, Gheorghe Corneliu - vicepreºedinte,
Carabat Georgeta - referent, Surdu Eugeniu - auditor de calitate.

Participanþi: Au fost prezenþi 160 de membri ai filialei CECCAR Brãila ºi invitaþi. Între
invitaþi, conf. secretar ºtiinþific al Universitãþii "Constantin Brâncoveanu", preºedintele filialei AGER
Brãila, directorul executiv al Camerei de Comerþ, Industrie ºi Agriculturã ºi directorul executiv al
Direcþiei Generale a Finanþelor Publice.

Diplome de merit: Au fost acordate în total 24 diplome de merit, din care 11 experþilor
contabili, 5 contabililor autorizaþi cu studii superioare, una contabililor autorizaþi cu studii medii ºi
10 directorilor economici, contabililor ºefi, ºefilor de servicii ºi economiºtilor din economie.

Acþiuni mediatice: Pliante cu programul manifestãrilor, tabelul experþilor contabili, contabililor
autorizaþi ºi evaluatorilor membri ai filialei Brãila, lista publicaþiilor mai recente ale Editurii
CECCAR. Ziarul Financiar Mercur din 15-28 septembrie 2005 a publicat un amplu interviu



470

acordat de Costicã Sârbu, preºedintele filialei, sub titlul "Profesionalism ºi responsabilitate - calitãþi
esenþiale ale profesioniºtilor contabili". Tot aici s-a publicat ºi mesajul consiliului filialei CECCAR
Brãila. De asemenea, în pagina a ºasea a Ziarului Economistul, expertul contabil Radu Iconaru
semneazã articolul "Opinii despre necesitatea ºi rolul contabilului în economia de piaþã". În pagina
a ºaptea, sub titlul "Din istoria contabilitãþii" au fost redate unele idei din "Cursul de comerþ ºi
contabilitate" din anul 1913, de Grigore L. Trancu-Iaºi.

Referinþe: Ziarul local Financiar Mercur din 22 septembrie 2005 a publicat articolul intitulat
"De ziua naþionalã a contabilului român".

Imagini: 1. Aspect din timpul festivitãþii.
2. Standul de carte organizat în ziua manifestãrilor.
3. Imagine din salã 4. Înmânarea diplomelor de merit.

11. FILIALA BUZÃU

Locaþia: Buzãu, Amfiteatrul Colegiului Naþional "Mihai Eminescu".
Organizatori: Bãlescu Mariana - preºedinte, Câmpeanu Ion - director executiv, Roºculeþ

Maricica, Radu Dorina Daniela ºi Neculai Vasilica - membri în consiliu, Nedelcu Mioara ºi Popa
Emilia - personal executiv.

Participanþi: La festivitãþi au luat parte 104 membri ai filialei CECCAR ºi invitaþi. Asistenþa
a fost onoratã de reprezentanþii Prefecturii ºi ai Consiliului judeþean, primarul municipiului, directorul
Direcþiei Generale a Finanþelor Publice, directorul Oficiului Registrului Comerþului, preºedintele
Camerei de Comerþ, Industrie ºi Agriculturã, directorul Camerei de Conturi ºi alþii.

Diplome de merit: În total s-au acordat 14 diplome de merit.
Acþiuni mediatice: Anunþuri-program în ziarul Opinia din 5, 12, 16, 19, 22 ºi 29 august

2005. Invitaþii cu anexe în care sunt redate câteva citate din opera lui Grigore Trancu-Iaºi ºi
serviciile care pot fi prestate de membrii CECCAR. Articolul intitulat "Pregãtiri pentru zi festivã la
CECCAR Buzãu" - publicat în ziarul Opinia din 19 august sub semnãtura lui Gabriel Costianu. A
fost lansatã pagina de web a filialei Buzãu.

Referinþe: În acelaºi ziar Opinia, din 22 septembrie 2005, în articolul "Ziua naþionalã a
contabilului român, sãrbãtoritã ieri de profesioniºtii buzoieni din domeniu" se arãta cã "pentru
câteva ore, calculele economice au fost lãsate pe planul secund".

Imagini: 1. Aspect din sala festivitãþilor. 2. Standul de carte organizat în ziua manifestãrilor.

12. FILIALA CÃLÃRAªI

Locaþia: Cãlãraºi, Complexul "Albatros".
Organizatori: Coman George - director executiv, Postelnicu Simona, Stoian Florea ºi Panait

Aurel - membri în consiliu, Matache Cornel - cenzor, Schiopeti Veronica ºi Tudor Gheorghe -
personal administrativ.

Participanþi: La festivitãþi au participat 60 de persoane, membri ai filialei ºi invitaþi. Între invitaþi,
directorii Camerei de Conturi, reprezentanþi ai Direcþiei Generale a Finanþelor Publice, profesori de
la Colegiul Economic Cãlãraºi, oameni de afaceri, televiziunea localã Satline Co SRL, ziariºti.

Diplome de merit: În încheierea manifestãrilor au fost distinºi cu diplome de merit un numãr
de nouã profesioniºti contabili.
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Acþiuni mediatice: Programul manifestãrilor a fost publicat în ziarul Curierul din sãptãmâna
25 august - 01 septembrie 2005 ºi la postul local de televiziune Satline Co SRL.

Referinþe: Ziarul Curierul din 23-29 septembrie 2005 a publicat articolul "Ziua naþionalã a
contabilului român".

13. FILIALA CARAª-SEVERIN

Locaþia: Reºiþa, Salonul verde al Hotelului "Semenic".
Organizatori: Pintea Lidia - director executiv, Munteanu Ionel ºi Potocean Diana - personal

executiv.
Participanþi: La manifestãrile organizate au luat parte 48 de persoane. A onorat cu participarea

preºedintele Tribunalului, prim-procurorul Parchetului, directorul Camerei de Conturi, rectorul
Universitãþii "Eftimie Murgu" din Reºiþa, redactori de presã, radio ºi TV locale.

Diplome de merit: S-au acordat 10 diplome de merit.
Acþiuni mediatice: Anunþuri tematice publicate în ziarul Sud-Vest din 20 ºi 21 septembrie

2005. Invitaþii cu anexe-pliant în care au fost redatã lista serviciilor care pot fi executate de
profesioniºtii contabili membrii ai CECCAR ºi o prezentare a filialei Caraº-Severin. Anunþuri prin
radio Reºiþa în perioada 14-15 septembrie 2005. În zilele de 20 ºi 21 septembrie, prin postul local
de televiziune Banat TV s-au transmis felicitãri tuturor profesioniºtilor contabili. În ziua de 20
septembrie, preºedintele filialei a acordat un interviu postului de radio local.

Referinþe: În seara zilei de 21 septembrie 2005, postul de televiziune Banat TV a transmis
imagini de la sãrbãtoarea contabililor bãnãþeni.

14. FILIALA CONSTANÞA

Locaþia: Constanþa, Casa de Culturã a Sindicatelor.
Organizatori: Mihu ªtefan - preºedinte, Buzoescu Vasile - director executiv, Gomoi Ionela ºi

Popescu Monica - personal executiv, Stãnescu Ion - membru în consiliu.
Participanþi: La manifestãrile organizate au luat parte 150 de persoane din care 12 invitaþi.

Oficialitãþi locale prezente: prefectul judeþului, directorii executivi ai Direcþiei Generale a Finanþelor
Publice, directorul Administraþiei Finanþelor Publice a municipiului Constanþa.

Diplome de merit: Au primit diplome de merit un numãr de 22 experþi contabili cu o vechime
în profesie de peste 30 de ani.

Acþiuni mediatice: Anunþuri în ziarul Telegraf din zilele 28 iulie, 3, 17 august ºi 7 ºi 12
septembrie 2005. Anunþuri-program difuzate prin radio Kiss FM în luna august ºi de postul de
televiziune Neptun în luna septembrie. Pliant având pe copertã o imagine a sediului filialei din
Constanþa, iar în interior grupaje referitoare la organizarea ºi exercitarea profesiei de contabil,
dezvoltarea profesiei în România, etica profesionalã ºi titlurile unor cãrþi apãrute la Editura CECCAR.
A fost realizatã ºi o insignã aniversarã care a fost distribuitã celor prezenþi la manifestare în ziua de
21 septembrie. În ziarul Economistul din 12 septembrie preºedintele filialei a acordat un interviu
despre activitatea filialei Constanþa.

Referinþe: În seara zilei de 21 septembrie, TV Neptun a transmis imagini din timpul
manifestãrilor.

Imagini: 1. Prezentarea Mesajului Consiliului Superior. 2. Înmânarea diplomelor de merit.



472

15. FILIALA COVASNA

Locaþia: Sfântu Gheorghe, Restaurantul "Sugas".
Organizatori: Debreczeni Janos - preºedinte, Tanko Paraschiva - director executiv, Mocanu

Marius Liviu ºi Attila Simona - membri în consiliu, Boni Tünde - personal executiv.
Participanþi: La manifestãri au luat parte 129 de persoane, din care 19 invitaþi. Au onorat cu

participarea: primarul Municipiului, vicepreºedintele Consiliului Judeþean, directorii Direcþiei
Generale a Finanþelor Publice, ºefa Biroului local de expertize tehnice ºi contabile de pe lângã
Tribunalul Judeþean, ºef serviciu Inspectoratul Teritorial de Muncã, preºedintele Camerei de Comerþ,
Industrie ºi Agriculturã, directorul Oficiului Registrului Comerþului, cadre didactice de la
Universitatea de Vest.

Diplome de merit: S-au acordat nouã diplome de merit, din care cinci experþilor contabili,
douã contabililor autorizaþi cu studii superioare ºi douã contabililor autorizaþi cu studii medii.

Acþiuni mediatice: Pliant cu lista profesioniºtilor contabili membri ai filialei Covasna difuzat
membrilor filialei, invitaþilor ºi contabililor din economie. În timpul festivitãþilor, persoanele prezente,
nãscute în luna septembrie, au primit felicitãri ºi câte un buchet de flori. De asemenea, a fost
omagiatã prima femeie din Covasna care a ales drumul de contabil liber profesionist.

Referinþe: În zilele urmãtoare evenimentului, filiala a editat un pliant cartonat conþinând
fotografii color din timpul manifestãrilor ºi o listã a tuturor membrilor activi, inclusiv adresele.

Imagini:
1. Standul de cãrþi organizat la intrarea în sala de festivitãþi.
2. Imagine din salã.
3. Înmânarea diplomelor de merit.

16. FILIALA CLUJ

Locaþia: Cluj, Amfiteatrul Facultãþii de Business din cadrul Universitãþii "Babeº-Bolyai".
Organizatori: Iacob Petru Pântea - preºedinte, Damian Sorin - director executiv, Dumbravã

Partenie, Giurgiu Ioan, Hâncu Maria - vicepreºedinþi.
Participanþi: Peste 115 persoane. Invitaþi care au onorat cu participarea: directorul adjunct al

Camerei de Conturi, preºedintele Asociaþiei Patronilor ºi Meseriaºilor, directorul economic al Poliþiei
Municipale, vicepreºedintele Camerei Auditorilor Financiari din România, reprezentantul Consiliului
Local, directorul Direcþiei Generale a Finanþelor Publice, profesori universitari de la Facultatea de
ªtiinþe Economice ºi Gestiunea Afacerilor, decanul Facultãþii de Business, profesori de la Facultatea
"Dimitrie Cantemir" - toate din Cluj-Napoca.

Diplome de merit: S-au atribuit un numãr de 53 diplome de merit.
Acþiuni mediatice: Anunþuri în ziarele Adevãrul de Cluj din 27 ºi 28 august 2005 ºi Informaþia

de Cluj din 8 septembrie. Pliant având pe copertã o imagine cu sediul filialei Cluj ºi gama serviciilor
care pot fi executate de membrii CECCAR. Invitaþii cu programul manifestãrilor. Grupaj de ºtiri
transmis prin postul TV - Antena 1 Cluj în zilele premergãtoare evenimentului. În ziua de 13
septembrie, preºedintele filialei, prof. univ. dr. Iacob Petru Pântea, a participat la emisiunea "Punctul
pe E" transmisã de Antena 1 Cluj.
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17. FILIALA DÂMBOVIÞA

Locaþia: Târgoviºte, Amfiteatrul Liceului de informaticã nr. 2.
Organizatori: Buta Mariana - vicepreºedinte ºi Dima Luminiþa - secretar.
Participanþi: Au participat 40 de persoane.
Diplome de merit: S-au acordat 13 diplome de merit.
Acþiuni mediatice: Pliant-invitaþie.
Referinþe: Ziarul Dâmboviþa din 22 septembrie 2005 a publicat interviul "Filiala CECCAR

Dâmboviþa îºi concentreazã demersul profesional în slujba interesului public", acordat de directorul
executiv al filialei. În ziua de 22 septembrie, Radio Minisat a transmis ºtiri din ziua manifestãrilor
organizate de filiala CECCAR Dâmboviþa.

18. FILIALA DOLJ

Locaþia: Craiova, Sediul Filialei CECCAR.
Organizatori: Lascu Florin - director executiv.
Participanþi: În total au participat 70 de persoane, din care 12 invitaþi. Au onorat cu participarea:

directorul general al Direcþiei Generale a Finanþelor Publice, decanul Facultãþii de ªtiinþe Economice
"Spiru Haret" Craiova, consilieri locali, reprezentanþi ai Curþii de Apel Craiova, consilierul Biroului
local de expertize tehnice ºi judiciare de pe lângã Tribunalul Judeþean, cadre didactice universitare
din cadrul Facultãþii de Economie ºi Administrarea Afacerilor Craiova.

Diplome de merit: Au fost distinse cu diplome de merit un numãr de 23 persoane, din care 11
experþi contabili, cinci contabili autorizaþi cu studii superioare, trei contabili autorizaþi cu studii
medii ºi patru invitaþi.

Acþiuni mediatice: Anunþuri în ziarul Cuvântul Libertãþii din 20, 30 iulie, 5, 11, 19, 26
august ºi 2, 9 septembrie 2005. Pliant conþinând programul manifestãrilor, prezentarea organismului
profesional CECCAR, cursurile de pregãtire profesionalã, prezentarea paginii de Web a filialei.

Referinþe: Ziarul Cuvântul Libertãþii din 22 septembrie 2005 a publicat articolul "Ziua naþionalã
a contabilului român la Craiova".

Imagini:
1. Aspect din timpul festivitãþii.
2. Preºedintele filialei înmâneazã diplome de merit.

19. FILIALA GIURGIU

Locaþia: Giurgiu, Sediul Filialei CECCAR.
Organizatori: Petcu Viorel - preºedinte, Mitrea Mariana, Benghe Vasile ºi Mihãilã Nicoleta -

membri în consiliu, Duþan Ion, Bratu Viorica - personal executiv ºi Vlãdãrãu Florea - auditor de calitate.
Participanþi: La manifestare au participat un numãr de 50 persoane.
Diplome de merit: Au fost distinºi 3 experþi contabili.
Acþiuni mediatice: În ziarul Jurnal Giurgiuvean din 21 septembrie 2005 a fost publicat, pe o

pagina întreagã, sub semnãtura ec. Vasile Benghe, articolul "Rolul contabilului în secolul al XXI-lea".
Pliant cuprinzând o listã cu membrii activi ai filialei CECCAR Giurgiu, un scurt istoric al CECCAR,
obiectivele profesiei contabile etc. Anunþuri prin postul local de televiziune "Muntenia TV".
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Referinþe: Ziarul Jurnalul Giurgiuvean din 24 septembrie 2005 a publicat articolul "Pentru
prima oarã în istoria profesiei, la Giurgiu a fost marcatã Ziua naþionalã a contabilului român".

20. FILIALA GALAÞI

Locaþia: Galaþi, Sala Clubului "Mittal Steel".
Organizatori: Ecaterina Necºulescu - preºedinte filialã, Valeriu Laurenþiu Onose - director

executiv, Muscã Ionela ºi Bitian Ion - personal Execuþie.
Participanþi: Manifestãrile au fost onorate de 250 de participanþi. Au luat parte: subprefectul

judeþului Galaþi, preºedintele Consiliului Judeþean, directorul Direcþiei Generale a Finanþelor Publice,
consilieri locali, cadre didactice ºi elevi de la Colegiul economic "Virgil Madgearu" ºi ai facultãþilor
de studii economice de la Universitatea "Dunãrea de jos" ºi "Danubius", directorul Oficiului Registrului
Comerþului, reprezentantul Inspectoratului Judeþean de Poliþie, reprezentantul Tribunalului Judeþean,
directoarea Casei de Asigurãri pentru Sãnãtate Galaþi, directoarea Casei de Pensii Galaþi. Un
moment emoþionant l-a constituit prezenþa profesorului Mazarachi Chimon, care a contribuit la
formarea multor generaþii de economiºti gãlãþeni.

Diplome de merit: Au fost acordate un numãr de 38 diplome de merit.
Acþiuni mediatice: Articol apãrut sub titlul "Contabilii în pregãtire de aniversare", publicat de

ziarul Viaþa liberã din 19 septembrie 2005. Acelaºi ziar, din 20 septembrie, a publicat interviul
acordat de preºedintele filialei CECCAR sub titlul "Profesiuni ºi profesioniºti". Reportaj transmis
de postul local TV Expres în ziua de 20 ºi 21 septembrie. Pliant cu mesajul Consiliului Superior al
CECCAR. Anunþuri în cotidianul local Viaþa Liberã, prin postul de radio Pro FM ºi TV Expres.
În ziua de 21 septembrie, preºedintele ºi directorul executiv al filialei au acordat interviuri la radio
ºi televiziunea localã.

Referinþe: Ziarul Viaþa liberã de a doua zi a publicat articolul intitulat "Sãrbãtoarea contabililor,
participare peste aºteptãri".

21. FILIALA GORJ

Locaþia: Târgu Jiu, Sala Casei de Culturã a Sindicatelor.
Organizatori: Enea Constantin - director executiv, Iosu Benone - vicepreºedinte, Bondoc

Adela - personal executiv ºi Motorgeanu Luca - auditor de calitate.
Participanþi: La manifestãri au luat parte 110 persoane. Au participat ca invitaþi de seamã:

consilierul prefectului judeþului, directorul Direcþiei Generale a Finanþelor Publice, cadre universitare
de la Universitatea "Constantin Brâncuºi", directorul Sucursalei BCR, directori economici din
marile unitãþi ale municipiului.

Diplome de merit: Au fost atribuite 21 diplome de merit unor profesioniºti contabili cu vechime
ºi recunoaºtere în timp.

Acþiuni mediatice: Anunþuri în presa localã. Pliant cu datele filialei ºi programul manifestãrilor.
La încheierea manifestãrilor, directorul executiv al filialei a dat un interviu postului de radio local.

Referinþe: În seara zilei de 21 septembrie, postul de Radio Târgu Jiu a dat anunþuri repetate
despre evenimentul petrecut în viaþa contabililor gorjeni.
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22. FILIALA HARGHITA

Locaþia:
1. Miercurea Ciuc, Sala Mare a Casei de Culturã a Sindicatelor. Organizatori: Kanyaro Ivan

- preºedinte, Teslovan Otilia - director executiv ºi Rancz Csilla - membru în consiliu.
 2. Odorheiul Secuiesc. Organizatori: Sandor Tiberiu - membru în consiliu ºi Peter Maria -

preºedintele comisiei de disciplinã.
Participanþi: Manifestãrile au fost onorate de prezenþa a 235 persoane, din care 125 la Miercurea

Ciuc ºi 110 la Odorheiul Secuiesc. A participat directorul Direcþiei Generale a Finanþelor Publice.
Diplome de merit: Un numãr de 19 profesioniºti contabili au fost distinºi cu diplome de

merit.
Acþiuni mediatice: Anunþuri în ziarele Harghita Nepe din 29 august 2005, Adevãrul Harghitean

din 15 septembrie ºi Hirado din 13 septembrie. În ziua de 20 septembrie, Harghita Nepe a publicat
un interviu cu preºedintele filialei, iar posturile de radio locale unele pasaje din acelaºi text.

Referinþe: În ziua de 22 septembrie 2005, în ziarul Harghita Nepe a fost publicat articolul
"Ziua naþionalã a contabilului român, sãrbãtoritã la Miercurea Ciuc".

23. FILIALA HUNEDOARA

Locaþia: Deva, Sala Camerei de Comerþ, Industrie ºi Agriculturã a Judeþului Hunedoara.
Organizatori: Pompiliu Traian Pãtroiu - preºedinte, Petricã Lungoci - director executiv, Stoica

Marcela, Luca Ana - personal executiv ºi Boanta Ioan - cenzor.
Participanþi: Au participat 122 persoane. Între invitaþi, vicepreºedintele Consiliului judeþean

ºi rectorul Universitãþii Ecologice din Deva.
Diplome de merit: S-au acordat 29 diplome de merit. Premierea expertului contabil de onoare

Banciu Pantelimon, în vârstã de 93 ani, s-a constituit într-un moment de mare emoþie.
Acþiuni mediatice: Pliant conþinând programul manifestãrilor, date despre filiala Hunedoara,

lista serviciilor prestate de profesioniºtii contabili care sunt membri ai CECCAR, titluri de cãrþi
apãrute la Editura CECCAR. În zilele de 14 ºi 20 septembrie 2005, Cuvântul Liber a publicat
anunþuri despre reuniunea contabililor hunedoreni. Anunþurile au fost afiºate ºi la sediile Camerei
de Comerþ, Industrie ºi Agriculturã, Direcþia Generalã a Finanþelor Publice, Oficiul Registrului
Comerþului ºi Casa Judeþeanã de Pensii.

Referinþe: Ziarul Cuvântul Liber din 21 septembrie 2005 a publicat articolul "Reuniune în
premierã judeþeanã. Contabilii se reunesc azi, de ziua lor, pentru a discuta în cadru festiv".

24. FILIALA IALOMIÞA

Locaþia:
1. Slobozia: Hotel "Diamant" din Amara. Organizatori: Malama Camelia - preºedinte,

Ruginescu Mihai Mircea - director executiv, Sitov Nicolae - auditor de calitate, Moroianu Elena -
membru în consiliu ºi Pintilie Dorela - personal administrativ.

2. Þãndãrei, Sala Primãriei. Organizatori: Rãdulescu Georgeta, membru în consiliu ºi Roºu
Tinca - contabil autorizat, studii medii.

3. Urziceni, Sala Primãriei. Organizatori: Vlaicu Rodica ºi Adam Victoria - experþi contabili.
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4. Feteºti, Sala Primãriei. Organizatori: Simion Ion - vicepreºedinte ºi Tutuianu Gheorghe -
expert contabil.

Participanþi: La sãrbãtoarea contabilului ialomiþean au luat parte peste 130 de persoane, din
care 70 numai la Slobozia. Între invitaþi s-au aflat primarii localitãþilor în care s-au organizat
manifestãri, reprezentanþi ai Consiliului Judeþean, directorul Direcþiei Generale a Finanþelor Publice,
inspectorul-ºef al Inspectoratului Teritorial de Muncã, directorul Administraþiei Financiare Slobozia,
ºeful serviciului cercetãri penale din cadrul IPJ, comisarul-ºef al Gãrzii Financiare Ialomiþa ºi
directorul Direcþiei pentru Muncã ºi Ocrotiri Sociale.

Diplome de merit: Profesioniºtii contabili au fost distinºi cu ºase diplome de merit, din care
cinci experþi contabili ºi un contabil autorizat cu studii medii.

Acþiuni mediatice: Anunþuri publicate în ziarul Tribuna Ialomiþei din 13 ºi 20 septembrie
2005 ºi în ziarul Jurnalul de Ialomiþa din 15 ºi 19 septembrie. În ziua de 21 septembrie, postul
local TV Antena 1 Slobozia a transmis imagini de la sãrbãtoarea contabililor ialomiþeni. Pliant cu
programul manifestãrilor, date despre filiala CECCAR Ialomiþa ºi titluri ale unor cãrþi apãrute la
Editura CECCAR. Ecusoane cu bandã tricolorã. La toate locaþiile au fost organizate standuri de
carte.

Referinþe: Ziarul ªtirea din 22 septembrie 2005, a publicat articolul "Urare sincerã, Sã ne
trãiþi fiindcã ne trebuiþi!", iar în subtitlu "Ziua naþionalã a contabilului român ne-a prilejuit ocazia
de a afla mai multe despre activitatea CECCAR". Ziarul Gazeta de Sud din 23 septembrie 2005 a
publicat articolul "21 septembrie 2005, Ziua naþionalã a contabilului român".

25. FILIALA IAªI

A. Ediþia I - septembrie 2004
Prima ediþie a sãrbãtoririi "Zilei naþionale a contabilului român" a fost marcatã prin organizarea,

în ziua de 21 septembrie, a unei conferinþe de presã la Hotelul Astoria din Iaºi, având tema "Ziua
profesionistului contabil român". Au participat membri ai filialei CECCAR Iaºi, reprezentanþi ai
Direcþiei Generale a Finanþelor Publice, Camerei de Conturi, patru posturi de radio, trei posturi de
televiziune ºi cinci cotidiene locale.

B. Ediþia a II-a - 21 septembrie 2005
Locaþia:
1. Iaºi, Teatrul Naþional "V. Alecsandri".
2. Paºcani, Sala Mare a Primãriei.
3. Hârlãu, Sala Primãriei.
Organizatori: Bãdrãgan Pavel - preºedinte, Crustiu Mihaela - director executiv, Þugui

Alexandru, Orzescu Scarlat - vicepreºedinþi, Motrescu Mihail, Frentescu Gheorghe, Chebac Valeria,
Rovariu Oana Maria, Sima Doina, Antoniu Elena, Burciu Mariana, Costãchescu Profira, Georgescu
Iuliana, Nedelcu Nicolae Lucian ºi Sumãnaru Laura - membri în consiliu, Vochiþa Octav - stagiar,
Apostol Irina, Hromei Marius ºi Bobu Cornelia - personal executiv.

Participanþi: La Iaºi, au participat 350 de persoane, la Paºcani 30, iar la Hârlãu 40, în total
420. Au onorat cu participarea reprezentanþii Prefecturii, Primãriei, Direcþiei Generale a Finanþelor
Publice, Parchetului, Poliþiei, Oficiului Registrului Comerþului, Camerei de Comerþ, Industrie ºi
Agriculturã, Parchetului Naþional Anticorupþie, decanul Facultãþii de Economie ºi Administrarea
Afacerilor Iaºi împreunã cu toþi profesorii de la catedra de contabilitate. Participanþii au propus ca
la urmãtoarea ediþie sã aibã loc ºi "Balul contabilului".
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Diplome de merit: Au fost acordate 36 de diplome de merit.
Acþiuni mediatice: Ziarul Evenimentul a publicat articolele: în ziua de 19 iulie 2005 "Contabilii

se pregãtesc de pe acum pentru Ziua naþionalã a contabilului român", în ziua de 1 august "Accesul
la profesia de expert contabil sau contabil autorizat", în 8 august "Necesitatea formãrii profesionale
continue a contabililor", în 29 august pagina de web a filialei CECCAR Iaºi. Ziarul "Ziarul de Iaºi"
din 16 septembrie a publicat articolul "21 septembrie - Ziua naþionalã a contabilului român", în
ziua de 20 septembrie articolul "Românii îºi sãrbãtoresc contabilii?!!" ºi în 22 septembrie "Ziua
contabililor". În ziarul Orizontul din 19-25 septembrie s-a publicat invitaþia adresatã tuturor
profesioniºtilor contabili de a participa la manifestãrile organizate în cele trei oraºe. Pliant cu date
despre CECCAR, filiala Iaºi ºi formarea profesionalã. S-au acordat interviuri posturilor de Radio
Iaºi ºi Radio VOX T, precum ºi posturilor de televiziune locale TUR IAªI ºi TV BIT. Toate
locaþiile au avut standuri de carte.

Referinþe: Evenimentul din 22 septembrie 2005 a publicat articolul "Ziua naþionalã a
contabilului român, ediþia a II-a", iar ziarul Actualitatea articolul "Ziua contabililor".

Imagini: 1. Aspect din prezidiu.
2. Interes deosebit la standul de cãrþi.
3. Satisfacþie la primirea diplomei de merit.
4. Diplome de merit.
5. Felicitarea transmisã filialelor din þarã la 21 septembrie 2004.

26. FILIALA ILFOV

Locaþia: Buftea, Sala Consiliului Local.
Organizatori: Iosifaru Petre - preºedinte, Porubin Mihai - director executiv ºi Pietreanu Maria

- personal executiv.
Participanþi: Au participat 51 de persoane. Asistenþa a fost onoratã de prezenþa primarului

oraºului, directorului general adjunct al Direcþiei Generale a Finanþelor Publice, directorul economic
al Consiliului judeþean, comandantul Poliþiei oraºului Buftea.

Diplome de merit: S-au acordat 4 diplome de merit.
Acþiuni mediatice: Pliant cu programul manifestãrilor, serviciilor oferite de filiala Ilfov membrilor

sãi, scurt istoric al filialei etc. Participanþilor le-au fost distribuite pixuri personalizate ºi câte un
bloc notes cu iniþialele filialei CECCAR Ilfov.

Imagini: 1 ºi 2. Imagini din timpul manifestãrilor.

27. FILIALA MARAMUREª

Locaþia: Baia Mare, Sala "Eurohotel".
Organizatori: Petru Maria - preºedinte, Dan Iona - director executiv, Huiu Dionisie -

vicepreºedinte, Ster Daniela - auditor de calitate, Cucoºel Constantin - membru în comisia de
disciplinã, Albiºoru Simona, Bondrea Ramona, Calauz Mioriþa - personal executiv.

Participanþi: Au luat parte 200 de persoane, întrecând aºteptãrile organizatorilor. Între invitaþi,
prefectul judeþului, primarul Municipiului comisarul ºef al Inspectoratului Judeþean de Poliþie, directorul
Direcþiei Generale a Finanþelor Publice, directorul Administraþiei Financiare Baia Mare, elevi de la
Colegiul Economic "N. Titulescu", cadre universitare de la Universitatea de Nord Baia Mare.
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Diplome de merit: S-au acordat 8 diplome de merit din care 3 experþilor contabili ºi 5 invitaþilor.
Acþiuni mediatice: Invitaþii-program. Pliant aniversar conþinând lista membrilor filialei

CECCAR Maramureº.
Referinþe: Presa localã de a doua zi a relatat evenimentul astfel: Glasul Maramureºului a

publicat articolul "Peste 100 de specialiºti maramureºeni, reuniþi la Baia Mare - Experþii contabili
ºi-au sãrbãtorit ziua". Graiul Maramureºului a publicat articolul "Ieri la Eurohotel, contabilii
maramureºeni ºi-au sãrbãtorit ziua". Informaþia zilei a publicat articolul "Ziua contabilului român".

28. FILIALA MEHEDINÞI

Locaþia: Drobeta Turnu-Severin, Sala de protocol a Hotelului "Parc".
Organizatori: Avram Marioara - preºedinte, Moþ Monica-director executiv, ªtiucã Florin,

Nicola Luminiþa, Ionescu Oprea ºi Enache Alexandru - experþi contabili.
Participanþi: La manifestãri au luat parte un numãr de 105 membri ºi invitaþi. Au fost alãturi

de sãrbãtoriþi: viceprimarul Municipiului, reprezentanþi ai Parchetului, Tribunalului, Direcþiei
Generale a Finanþelor Publice, Inspectoratul Teritorial de Muncã, Inspectoratul Judeþean de Poliþie.

Diplome de merit: Profesioniºtii contabili meritorii au primit 12 diplome de merit.
Acþiuni mediatice: Anunþ în ziarul Datina din 2 septembrie 2005. Mesaje transmise prin

radio SC GALAXY SRL ºi postul local de televiziunea Datina. Pliant conþinând programul
manifestãrilor ºi unele date despre CECCAR.

Referinþe: În seara zilei de 21 septembrie 2005, postul de televiziune Terasat Severin a transmis
imagini de la manifestãrile organizate de filiala CECCAR.

29. FILIALA MUREª

Locaþia:
1. Târgu Mureº, Sala micã a Palatului Culturii.
2. Sighiºoara, Sala de protocol a S.C. Cesiro S.A.
Organizatori: Cozoº Andrei - preºedinte, Pop Maria - director executiv, ªuteu Ioan -

vicepreºedinte ºi Iliescu Delia - expert contabil, director economic la SC Cesiro SA Sighiºoara.
Participanþi: În total au participat 146 de persoane din care 115 la Târgu Mureº ºi 31 la

Sighiºoara. Intre invitaþi, prefectul judeþului, procurorul general al Parchetului de pe lângã Curtea
de Apel Târgu Mureº, preºedintele Tribunalului, directorul executiv al Direcþiei Generale a Finanþelor
Publice, directorul Direcþiei Judeþene de Statisticã, primarul Municipiului Târnãveni, directorul
Administraþiei Financiare Sighiºoara.

Diplome de merit: S-au înmânat 39 diplome de merit unor personalitãþi, administratori de
societãþi comerciale, ºi profesioniºtilor contabili.

Acþiuni mediatice: Anunþuri publicate în ziarele Cuvântul Liber din 25 august 2005 ºi în
Jurnalul de Sighiºoara din 7-13 septembrie. Pliant cu invitaþie-program.

Referinþe: Ziarul Cuvântul din 22 septembrie 2005 a publicat articolul "Ziua naþionalã a
contabilului român".

Imagini:
1. Imagine din prezidiul manifestaþiei.
2. Aspect din salã.



479

30. FILIALA NEAMÞ

Locaþia (planificatã): Piatra Neamþ, Salonul Belvedere de la Hotelul Central.
Organizatori: Coman Ioan - director executiv.
Participanþi: Din cauza unor probleme interne ale filialei, în judeþul Neamþ nu au avut loc

manifestãri dedicate Zilei naþionale a contabilului român.
Diplome de merit: S-au acordat 11 diplome de merit.
Acþiuni mediatice: Invitaþie cu programul manifestãrilor. În ziarul Ceahlãul din 7 ºi 18

septembrie 2005 au fost publicate invitaþiile. În ziua de 21 septembrie, în acelaºi ziar, a fost publicat
Mesajul Consiliului Superior al CECCAR cu ocazia Zilei naþionale a contabilului român.

31. FILIALA OLT

Locaþia: Slatina, Colegiul Economic "P.S. Aurelian".
Organizatori: Gherghina Ioniþã - preºedinte, Dorina Niþu - director executiv, Maria Bodescu

- vicepreºedinte, Nicolae Chirea - personal executiv ºi Stroe Georgeta - cenzor.
Participanþi: La sãrbãtoarea contabililor olteni au luat parte un numãr de 80 de persoane.

Între invitaþi, directorul general al Direcþiei Generale a Finanþelor Publice, profesori de contabilitate
de la Colegiul Economic "P.S.Aurelian" Slatina, secretarul general al Camerei de Comerþ, Industrie
ºi Agriculturã Olt, elevi ai Colegiului Economic.

Diplome de merit: S-au atribuit 13 diplome de merit.
Acþiuni mediatice: Anunþ în ziarul Gazeta Oltului din 14 septembrie 2005. Pliant conþinând

date despre CECCAR ºi filiala Olt.

32. FILIALA PRAHOVA

Locaþia: Ploieºti, Sala Casei de Culturã a Sindicatelor.
Organizatori: Rãducanu Mihai - preºedinte, Iancu Ion - director executiv, Niþã Doina ºi

Komuves Elena - vicepreºedinþi.
Participanþi: Au fost prezente 200 persoane. Cu toate cã în acea zi judeþul Prahova se confrunta

cu furia inundaþiilor, la ziua contabililor prahoveni au fost prezenþi primarul Municipiului, directorul
Direcþiei Generale a Finanþelor Publice, directorul Camerei de Conturi, comisarul ºef al Gãrzii
financiare Prahova, economiºti, contabili, directori ºi ºefi servicii din economie.

Diplome de merit: S-au atribuit diplome de merit la 90 de persoane, membri CECCAR ºi
invitaþi.

Acþiuni mediatice: Insigne cu însemnele CECCAR încadrate de cuvintele "21 septembrie
2005 - Ziua naþionalã a contabilului român". De asemenea, au fot înmânate celor prezenþi ºi pixuri
personalizate cu însemnele CECCAR. Pliant conþinând, pe copertã, fotografia sediului filialei
CECCAR Prahova, date despre organele de conducere ºi control ale filialei ºi extrase din programul
naþional de pregãtire profesionalã. Anunþuri publicate în zilele de 9, 10, 11, 17 ºi 18 august ºi 1
septembrie în ziarul Prahova ºi în Republicanul din 5, 12, 19, 26 august ºi 2, 16, 15 ºi 19
septembrie.

Referinþe: Ziarul Republicanul din 27 septembrie 2005 a publicat articolul "Ziua naþionalã a
contabilului român".



480

Imagini:
1. Standul de cãrþi, frecventat de invitaþi.
2. Înmânarea diplomei de merit.

33. FILIALA SIBIU

Locaþia: Sibiu, Aula Universitãþii "Lucian Blaga".
Organizatori: Balteº Nicolae - preºedinte, Hagiu Raymonda - director executiv, Puchianu

Ana - auditor de calitate, Toader Dorin - vicepreºedinte, Toda Floriana ºi Seghe Eva - membri în
consiliu, Pascu Bogdan ºi Cornelia Prodea - personal executiv.

Participanþi: La manifestãri au luat parte 110 persoane. Între invitaþi, vicepreºedintele
Consiliului Judeþean, directorul Direcþiei Finanþelor Publice, profesori universitari etc.

Diplome de merit: Profesioniºtii contabili sibieni au fost distinºi cu 15 diplome de merit.
Acþiuni mediatice: Anunþuri în ziarul Tribuna din 15 ºi 20 septembrie 2005. Pliant cu

invitaþie ºi prezentarea filialei CECCAR Sibiu.
Referinþe: Ziarul Tribuna din 22 septembrie 2005 a publicat articolul "Ziua naþionalã a

contabilului român".

34. FILIALA SATU MARE

Locaþia: Satu Mare, Salon Restaurantul "Mioriþa".
Organizatori: Bota Rodica - preºedinte, Grãdinar Rodica - director executiv, Marian Stela ºi

Enyedi Vasile - vicepreºedinþi, Molnar Monica - membru în consiliu.
Participanþi: Au participat peste 110 persoane, membri ai filialei, contabili din economie ºi

invitaþi. Au onorat cu participarea: directorul de cabinet al Prefectului, directorul Camerei de Conturi,
directorul Agenþiei Judeþene de Ocuparea Forþei de Muncã, directorul economic al Inspectoratului
de Poliþie, profesori de la Universitatea "Vasile Goldiº" ºi ai Academiei Comercial, directorul Direcþiei
Generale a Finanþelor Publice, 10 reprezentanþi ai mass-media.

Diplome de merit: S-au înmânat 13 diplome de merit.
Acþiuni mediatice: În ziarul Informaþia zilei din 10 septembrie 2005 a fost publicat, sub titlul

"Filiala CECCAR Satu Mare organizeazã cursuri de pregãtire profesionalã la toate disciplinele
economice", un interviu acordat de preºedintele filialei. Anunþuri în ziua de 14 septembrie în ziarele
Actualitatea ºi Gazeta de Nord. Pliant conþinând relaþii despre filiala Satu Mare, relaþiile de colaborare
internaþionalã ale CECCAR, serviciile care pot fi executate de membrii CECCAR ºi repere ale
pregãtirii profesionale. Interviu acordat de preºedintele filialei postului local de televiziune Nord
Vest.

Referinþe: În seara zilei de 21 septembrie 2005, la orele 19,00 ºi 22,00, postul de televiziune
Nord-Vest a prezentat ºtiri însoþite de imagini de la manifestarea prilejuitã de ziua naþionalã a
contabilului român.

Imagini:
1. Se prezintã Mesajului Consiliului Superior al CECCAR.
2. Imagine din timpul festivitãþilor.
3. Se înmâneazã diplome de merit.
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 35. FILIALA SÃLAJ

Locaþia: Zalãu, Sala "Avram Iancu" de la Primãria municipiului.
Organizatori: Terheº Vasile - preºedinte, Breban Ludovica - director executiv, Matei Dumitru

ºi Ilieº Geanina - personal executiv.
Participanþi: La sãrbãtoarea contabilului sãlãjean au luat parte 150 persoane. Între invitaþi,

primarul Municipiului, subprefectul judeþului, vicepreºedintele Consiliului Judeþean, directorul
Camerei de Conturi ºi directorul Direcþiei Generale a Finanþelor Publice.

Diplome de merit: S-au distribuit 24 diplome de merit.
Acþiuni mediatice: Câte douã Anunþuri în ziarele Graiul Sãlajului ºi Magazin Sãlãjean din

10, 11 august ºi respectiv 13, 15 septembrie 2005. Preºedintele filialei a publicat în ziarul Magazin
Sãlãjean din 20 septembrie articolul intitulat "Contabilitatea ºi contabilul în trecut, prezent ºi
viitor". Pliant conþinând date despre serviciile oferite de filialã membrilor sãi, o listã cu titlurile
cãrþilor publicate în Editura CECCAR, obiectivele profesiei contabile ºi relaþiile internaþionale ale
CECCAR.

Referinþe: În ziua de 22 septembrie 2005, în ziarul Graiul Sãlajului a fost publicat articolul
"Ziua naþionalã a contabilului român", iar în ziarul Magazin Sãlãjean articolul "Ziua naþionalã a
contabilului român sãrbãtoritã în Sãlaj".

36. FILIALA SUCEAVA

Locaþia: Suceava, Sala Consiliului Judeþean.
Organizatori: Iordache Ioan - preºedinte, Apãvãloaie Ilie - vicepreºedinte ºi Hlaciuc Elena -

decanul Facultãþii de ªtiinþe Economice Suceava.
Participanþi: La manifestãri au luat parte un numãr de 86 de persoane. Au onorat cu participarea

viceprimarul Sucevei, decanul Facultãþii de ªtiinþe Economice Suceava, profesori.
Diplome de merit: Au fost distinºi cu diplome: 1 expert contabil de onoare, 8 societãþi de

contabilitate ºi expertizã contabilã, 1 contabil autorizat ºi 12 experþi contabili.
Acþiuni mediatice: Anunþ în ziarul Crai Nou din 29 iulie, 15 ºi 20 septembrie 2005. Pliant-

invitaþie.
Imagini:
1. Membrii prezidiului.
2. Imagine din timpul festivitãþilor.

37. FILIALA TIMIª

Locaþia: Timiºoara, Vila Internaþional.
Organizatori: Þingãu Gheorghe - preºedinte, Ignea Nicolae - director executiv, Turcu Horia

- auditor de calitate, Minda Ioan ºi Potra Marius - personal executiv, Stepanov Liubomir - expert
contabil stagiar.

Participanþi: La manifestãri au luat parte 130 persoane. Au onorat cu participarea reprezentanþi
ai instanþelor de judecatã, parchetului, poliþiei, finanþelor, directori de bãnci comerciale, alte asociaþii
profesionale.

Diplome de merit: Au fost atribuite 26 diplome de merit.
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Acþiuni mediatice: Pe 9 septembrie 2005, directorul executiv a luat parte la deschiderea Oficiului
Teritorial pentru Întreprinderi Mici, Mijlocii ºi Cooperatiste. În ziua de 14 septembrie preºedintele
filialei a susþinut o prelegere la reuniunea informativã cu tema: "Noi prevederi legale privind
funcþionarea ºi dezvoltarea organizaþiilor neguvernamentale". În perioada 15-16 septembrie filiala
a participat cu un stand de cãrþi ºi reviste la Expoziþia "PRO EUROPA" organizatã de Camera de
Comerþ, Industrie ºi Agriculturã. Ziarul Renaºterea Bãnãþeanã din 21 septembrie a publicat articolul
"Ziua naþionalã a contabilului român".

Referinþe: Ziarul Agenda zilei din 22 septembrie 2005 a publicat articolul "Ieri a fost sãrbãtoritã
Ziua naþionalã a contabilului român".

Imagini:
1. Moment din timpul luãrilor de cuvânt.
2. Se înmâneazã diplomele de merit.

38. FILIALA TELEORMAN

Locaþia:
1. Alexandria, Sala Muzeului Judeþean Teleorman. Organizatori: Stãnescu Ion - preºedinte,

Cãlin Atoneta - director executiv, Nicolescu (Panã) Gabriela - personal executiv ºi ªchiopu Paul -
auditor de calitate.

2. Turnu Mãgurele, Sala de festivitãþi a Liceului "Sf. Haralambie". Organizator: Hodina
Viorel - vicepreºedinte.

3. Roºiorii de Vede, Sala Club de la Liceul Economic Roºiorii de Vede. Organizator: Ghimfus
Stelian - contabil autorizat cu studii superioare.

Participanþi: În total au participat 110 membri ai filialei, contabili din economie, invitaþi,
elevi ºi profesori de contabilitate de la cele douã licee. A onorat cu participarea dl. director general al
Direcþiei Generale a Finanþelor Publice Teleorman.

Diplome de merit: Au fost onoraþi cu diplome un numãr de 6 experþi contabili.
Acþiuni mediatice: În ziarul Informaþia Teleormanului din 12 august 2005 a fost publicat

articolul "21 septembrie - Ziua naþionalã a contabilului român", pe 14 septembrie articolul
"CECCAR, manifestãri dedicate Zilei naþionale a contabilului român", iar în 15 septembrie articolul
"Momente din istoria învãþãmântului economic teleormãnean". Ziarul Teleormanul din 13 septembrie
a publicat articolul "Însemnãtatea zilei de 21 septembrie". Anunþuri prin posturile de radio locale
din Alexandria, Turnu Mãgurele ºi Roºiorii de Vede. Pliant-invitaþie ºi programul manifestãrilor.
Cocarde imprimate pe pânzã coloratã în albastru având imprimate iniþialele "CECCAR - filiala
Teleorman - 21 septembrie 2005". Manifestãrile de la Alexandria s-au încheiat cu inaugurarea
expoziþiei "De la abac la... laptop" organizatã în patru secþiuni: Tehnici de scris, Tehnici de calcul,
Momente din istoria universalã ºi naþionalã a contabilitãþii ºi Asociaþii ale profesioniºtilor contabili
români. Expoziþia a rãmas deschisã 3 luni, fiind vizitatã de peste 500 persoane. La toate cele trei
locaþii au fost organizate standuri de carte editatã de CECCAR.

Referinþe: În seara zilei de 21 septembrie posturile de radio ºi televiziune locale au difuzat ºtiri
ºi imagini de la manifestãrile organizate de filiala CECCAR. A doua zi ziarul Teleormanul a publicat
articolul "Ieri, CECCAR a marcat Ziua naþionalã a contabilului român", iar Informaþia
Teleormanului articolul "De la abac la... laptop".

Imagini: 1. Imagine din prezidiu. 2. Aspect din salã. 3. Aspect de la deschiderea expoziþiei. 4.
Afiºul Expoziþiei "De la abac... la laptop". 5, 6 ºi 7. Aspecte din cadrul expoziþiei.
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39. FILIALA TULCEA

Locaþia: Tulcea, Sala "M. Kogãlniceanu" a Consiliului Judeþean.
Organizatori: Negriºan Tudor - preºedinte, Caravan Maria - director executiv ºi Ion Nicolae

- vicepreºedinte.
Participanþi: La sãrbãtoarea contabililor tulceni au participat 150 persoane. Invitaþi distinºi:

prefectul judeþului, primarul Municipiului, primul procuror al Parchetului de pe lângã Tribunalul
Tulcea, primul procuror de pe lângã Judecãtoria Tulcea, ºeful Serviciului Antifurt din cadrul IPJ,
directorul executiv al Direcþiei Generale a Finanþelor Publice, directorul executiv al Casei Judeþene
de Pensii, directorul Direcþiei Judeþene de Statisticã, reprezentantul Biroului local de expertize
tehnice ºi contabile din cadrul Tribunalului.

Diplome de merit: Au fost acordate 12 diplome de merit, din care 11 experþilor contabili ºi
una contabililor autorizaþi cu studii superioare.

Acþiuni mediatice: Anunþuri în ziarele Acum din 13, 14, 15, 16 septembrie 2005 ºi Obiectiv
din 15, 16 ºi 17 septembrie. Pliant conþinând date despre CECCAR ºi lista cu adresele filialelor
din þarã. Reportaje transmise din timpul manifestãrilor la posturile locale de radio ºi televiziune.

Referinþe: Ziarul Delta din 22 septembrie 2005 a publicat articolul "Ieri s-a sãrbãtorit pentru
prima datã ziua contabilului român".

Imagini: 1. Prezidiul. 2. Aspect din salã. 3. Înmânarea diplomelor de merit.

40. FILIALA VASLUI

Locaþia: Vaslui, Sala de ºedinþe a S.C. Hidrotehnica S.A. Vaslui.
Organizatori: Hriºcu Constantin - preºedinte, Vintu Moisa Geta - director executiv ºi Crãciun

Emil - auditor de calitate.
Participanþi: Au participat 75 de persoane. Invitaþiile au fost onorate de directorul Camerei de

Conturi ºi cel al Sucursalei Vaslui a Bãncii Transilvania.
Diplome de merit: S-au acordat 6 diplome de merit din care 4 experþilor contabili, una

contabililor autorizaþi cu studii medii ºi una invitaþilor.
Acþiuni publicitare: Anunþuri în ziarele Monitorul de Vaslui din 20, 21 iulie, 15 ºi 16 septembrie

2005 ºi Adevãrul de Vaslui din 15 ºi 16 septembrie.

41. FILIALA VÂLCEA

Locaþia: Râmnicu Vâlcea, Sala Centrului regional de formare profesionalã a adulþilor.
Organizatori: Consiliul filialei, personalul executiv, auditorul de calitate ºi directorul executiv.
Participanþi: La festivitãþi au luat parte un numãr de 67 experþi contabili ºi contabili autorizaþi,

contabili din economie ºi invitaþi. Între invitaþi, viceprimarul Municipiului, reprezentantul
Inspectoratului Judeþean de Politie, directorul general al Direcþiei Generale a Finanþelor Publice.

Diplome de merit: Profesioniºtii vâlceni au fost premiaþi cu 28 diplome de merit.
Acþiuni mediatice: Pliante-invitaþii cu programul manifestãrilor. Anunþ în ziarul local din 16

septembrie 2005. S-a organizat un stand cu carte editatã de CECCAR.
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42. FILIALA VRANCEA

Locaþia: Focºani, Sala Federalcoop.
Organizatori: Marin Nicolae - preºedinte, Laþcan Tomiþã - director executiv, Armeanca Nela

ºi Negulescu Geta - personal administrativ.
Participanþi: Au fost prezente 125 de persoane din care 21 invitaþi. Au onorat cu participarea

viceprimarul Municipiului, directori ai Direcþiei Generale a Finanþelor publice, purtãtorul de cuvânt
al prefectului, reprezentantul Întreprinderilor Mici, Mijlocii ºi Cooperatiste, invitaþi mass-media
localã.

Diplome de merit: Au fost atribuite 9 diplome de merit.
Acþiuni mediatice: Anunþuri în Ziarul de Vrancea din 27 iulie ºi 15 septembrie 2005. În

Curierul Economic pe luna august a apãrut articolul "21 septembrie, Ziua naþionalã a contabilului
român". Foaie volantã dedicatã zilei de 21 septembrie cuprinzând mesajul preºedintelui filialei,
scurt istoric al CECCAR, lista membrilor activi ºi pregãtirea profesionalã. S-a editat un album cu
fotografii din timpul desfãºurãrii manifestãrilor. Postul de televiziune localã ATLAS TV a transmis
imagini din timpul reuniunii.

Referinþe: Curierul Economic pe luna octombrie 2005 a dedicat zilei naþionale a contabilului
român o paginã întreagã de ziar.

Imagini:
1. Prezentarea Mesajului Consiliului Superior al CECCAR.
2. Imagine din timpul reuniunii.
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