
13 iulie 2018 Ediția a XIV-a  

97 de ani de istorie a profesiei contabile  
la 100 de ani de la Marea Unire



97 de ani de istorie a profesiei contabile  
la 100 de ani de la Marea Unire

La mai puțin de trei ani de la constituirea României Mari în decembrie 1918 s-a finalizat un proces început încă din anul 1901, ca
urmare a înțelegerii și aprecierii importanței și rolului profesiei contabile în dezvoltarea economică a țării. Astfel, la 13 iulie 1921,
Regele Ferdinand I al României a aprobat, prin decret regal, Legea pentru organizarea Corpului de Contabili Autorizați și Experți
Contabili în România, textul fiind contrasemnat și de Grigore Trancu-Iaşi, în calitate de ministru al muncii, un promotor și
susținător al acestei inițiative legislative. Prin aprobarea acestui act normativ, România a devenit membră a clubului select de
țări în care profesia contabilă era reglementată la acea vreme: Statele Unite ale Americii, Regatul Unit, Germania, Italia. 
 
Încă de la înființare, rolul jucat de corpul profesional din România în dezvoltarea profesiei contabile la nivel internațional a fost
unul remarcabil. Sunt realități din păcate puțin cunoscute, dar de care ar trebui să fim mândri ca națiune. 
 
În cadrul Congresului Internațional de Contabilitate, desfășurat în anul 1926 la Bruxelles, a fost adoptată în premieră mondială,
ca moțiune, propunerea profesorului George Alesseanu ca „elementele de activ să fie trecute în bilanț în ordinea lichidității lor”.
De asemenea, tot în premieră mondială a fost adoptată propunerea delegaților români, adevărați vizionari, privind necesitatea
armonizării și standardizării contabilității la nivel internațional. În acest sens, domnul Nicolae Butculescu, președintele corpului
profesional, a afirmat în intervenția sa în cadrul lucrărilor congresului: „Contabilii din toată lumea trebuie să vorbească și să
înțeleagă o singură limbă contabilă, motiv pentru care este nevoie să se producă o unificare a metodelor contabile”.
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Ca o recunoaștere la nivel internațional a rolului profesiei din țara noastră în dezvoltarea profesiei contabile din acea  
vreme, România a fost nominalizată pentru a fi gazda celui de-al VII-lea Congres Internațional de Contabilitate, care  
s-a organizat simultan cu cel de-al V-lea Congres al Corpului de Contabili Autorizați și Experți Contabili din România, la  
București, în perioada 5-9 septembrie 1931, sub patronajul profesorului universitar doctor Nicolae Iorga – președintele  
Consiliului de Miniștri al României la acea vreme. 
După cum se poate constata, avem o istorie care ne face să ne simțim mândri, dar care totodată ne obligă să ne  
ridicăm cel puțin la nivelul înaintașilor noștri. Acest lucru însă îl putem face doar împreună, iar implicarea proactivă a  
noastră, a tuturor, în dezvoltarea și promovarea profesiei, dar și a interesului public, este cheia succesului. 
Forța CECCAR a constat și constă în reprezentarea la nivel național prin filialele Corpului deschise în fiecare județ, iar  
acest avantaj va fi conservat fără drept de apel de către conducerea CECCAR. 
Profesia contabilă este o profesie vie, care s-a adaptat și se adaptează întotdeauna la evoluția modelelor de afaceri și  
a societății în ansamblul ei. Tocmai de aceea, astăzi, profesia noastră este în plin proces de a se reinventa într-o lume  
digitalizată și globalizată. Actualizarea competențelor membrilor noștri la realitatea economică de azi și de mâine,  
parteneriatul win-win cu mediul de afaceri, dar și cu instituțiile și autoritățile de reglementare, promovarea interesului  
public și a comportamentului etic reprezintă reperele marcante ale evoluției profesiei noastre. 
Împreună trebuie să depunem toate diligențele ca atât antreprenorii, cât și instituțiile și autoritățile de reglementare  
să se poată baza pe noi, să apeleze cu încredere la competențele și serviciile noastre, să ne considere parteneri  
strategici așa cum și noi îi considerăm, toate acestea pentru ca afacerile antreprenorilor să conteze în piața globalizată,  
iar economia națională să se dezvolte. 
Tocmai de aceea, doresc să mă adresez partenerilor noștri instituționali, spunându-le: „Contați pe noi. Contați, cu noi.  
Întotdeauna!”. 
De altfel, Eleanor Roosevelt spunea: „Viitorul aparține celor care cred în frumusețea propriilor vise”. Haideți să credem  
cu toții în frumusețea visurilor noastre ca profesioniști contabili! 

Prof. univ. dr. Robert-Aurelian Șova, expert contabil, președintele Consiliului Superior al CECCAR
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Imnul Național de Stat, în interpretarea Corului Academiei

Forțelor Terestre „Nicolae Bălcescu” din Sibiu

Mesajul președintelui Consiliului Superior
al CECCAR

https://www.youtube.com/watch?time_continue=111&v=_8pqZAtYOjU
https://www.youtube.com/watch?v=wMMv26AID2c
https://www.youtube.com/watch?v=ijzaszlRVUE
https://www.youtube.com/watch?v=wMMv26AID2c
https://www.youtube.com/watch?v=ijzaszlRVUE
https://www.youtube.com/watch?v=wMMv26AID2c
https://www.youtube.com/watch?v=ijzaszlRVUE
https://www.youtube.com/watch?time_continue=111&v=_8pqZAtYOjU


Filiala Alba 

Ziua contabilului este un prilej de a reuni familia profesioniștilor contabili și de a
reafirma adevărul potrivit căruia CECCAR a devenit un brand național, emblematic
pentru ceea ce înseamnă calitatea profesiei contabile. În calitatea mea de președinte
al Filialei CECCAR Alba le transmit tuturor colegilor succes în activitatea frumoasă de
exercitare a profesiei contabile și îi îndemn la o participare activă în cadrul
organizației profesionale din județul nostru. 

Gheorghe Ștef, președintele Consiliului Filialei CECCAR Alba

Sala de conferințe a Hotelului Parc din Alba Iulia 

La mulți ani fericiți! Succes în frumoasa
dumneavoastră activitate!

Vă mulțumesc pentru invitație. Mult
succes tuturor membrilor CECCAR în
activitatea desfășurată! La mulți ani!

Avocat Mihai Baco, decanul
Baroului Alba

Simion Mihon, șef Serviciu inspecție fiscală 
persoane juridice din cadrul Administrației

Județene a Finanțelor Publice AlbaÎi felicit pe profesioniștii contabili cu ocazia Zilei Naționale a
Contabilului Român. De asemenea, vă felicit pentru activitatea
desfășurată. Am toată admirația și prețuirea pentru lucrările pe
care le întocmiți. Avem o colaborare bună, Curtea de Apel fiind
beneficiar al expertizelor contabile depuse de dumneavoastră,
experții contabili. Vă mulțumim pentru aportul în înfăptuirea
actului de justiție. Propun să avem întâlniri periodice pentru a
identifica unele aspecte privind termenele și modul de întocmire
a expertizelor contabile, pentru aflarea adevărului necesar
înfăptuirii actului de justiție. 
La mulți ani! 

Judecător Aurelian Gheorghe Mocan,
vicepreședinte al Curții de Apel Alba Iulia

Adela Socol, vicerector la
Universitatea „1 Decembrie 1918”

din Alba Iulia

La mulți ani fericiți! Vă mulțumim pentru
activitatea depusă de dumneavoastră în
instanțele de judecată, unde există o bună
conlucrare între avocați și experții
contabili.



Filiala Arad
Consiliul județean Arad, Hotelul Sebiș din Sebiș
și Hotelul Central din Ineu 

Apreciez activitatea depusă de dumneavoastră,
profesioniștii contabili, pentru economia
județului Arad. 
Vă felicit și vă urez un călduros „La mulți ani!” cu
prilejul Zilei Naționale a Contabilului Român.  

Vă mulțumim pentru implicarea în buna colaborare dintre
Administrația Finanțelor Publice și societățile pentru care
dumneavoastră, profesioniștii contabili membri CECCAR,
prestați servicii profesionale. Vă mulțumim pentru munca
depusă! Finanțele beneficiază de activitatea pe care o
desfășurați.  
Vă urez multă sănătate și fericire și un călduros „La mulți ani!”.

Data de 13 iulie 2018 va rămâne o dată de referință pentru prezentul și  
viitorul profesiei contabile din județul Arad. 
Evenimentele ocazionate de Ziua Națională a Contabilului Român, care  
începând de anul acesta se sărbătorește la 13 iulie, dată la care a fost semnat   
decretul regal de înființare a Corpului de Contabili Autorizați și Experți Contabili  
din România, au demonstrat că alegerea a fost inspirată, aprecierile participanților  
fiind că a fost cel mai frumos eveniment de când se organizează. 
Mesajele oficialităților, transmise în deschiderea manifestării, au demonstrat  
recunoaștere și conștientizare a importanței profesiei contabile în societate și a  
parteneriatului în interes public dintre organismul nostru profesional și instituțiile
reprezentative de la nivel local. 

Aprecierile colegilor noștri, experți contabili, contabili autorizați, economiști și alți specialiști în
domeniul financiar-contabil, au fost la superlativ, evenimentul fiind considerat o reușită deplină. 
 Suntem conștienți  de responsabilitățile ce ne revin, dar în același timp încrezători că organismul nostru

profesional, CECCAR, va da dovadă de capacitate exemplară de organizare și gestionare a profesiei, devenind un
organism de elită la nivel european și internațional, precum și un actor important în viața economică și socială a
țării, iar membrii noștri vor genera în continuare valoare adăugată entităților și economiei României.  

Prof. univ. dr. Dorel Mateș, președintele Consiliului Filialei CECCAR Arad

Gheorghe Falcă, primarul municipiului Arad Marius Florin Drăgănescu, șeful Administrației
Județene a Finanțelor Publice Arad 



Filiala Arad

 

Apreciez realizările CECCAR din ultima perioadă
în ceea ce privește reglementarea profesiei
contabile. Mă simt onorat de premiile primite la
nivel local și la nivel național, acestea fiind rodul
unei munci de echipă. Împart bucuria acestor
premii cu întregul colectiv al societății Horga
Consulting. La mulți ani, România! La mulți ani,
CECCAR!

Sunt deosebit de încântat de premiul primit. Îmi
exprim, pe această cale, aprecierea pentru
activitatea CECCAR Filiala Arad, pentru modul de
organizare a Zilei Naționale a Contabilului
Român și îmi doresc ca și în anii următori să mă
număr printre laureații profesiei. La mulți ani,
România! La mulți ani, CECCAR!

Felicitări pentru modul de organizare a Zilei Naționale a Contabilului Român și pentru tot
ceea ce faceți pentru economia județului. Sunt convins că toate societățile pentru care
lucrați au nevoie și beneficiază de sfaturile dumneavoastră.  
Vă asigur că voi fi întotdeauna alături de profesia contabilă, pentru ca împreună să ducem
orașul nostru acolo unde îi este locul. Evidențiez acum, la an Centenar de la Marea Unire,
rolul Aradului în pregătirea și organizarea manifestărilor de la Alba Iulia și în făurirea
statului modern român.  
Urări de sănătate profesiei contabile! La mulți ani!

Iustin Cionca Arghir, președintele Consiliului Județean Arad

Sunt onorat să mă aflu printre membrii
CECCAR, cărora le transmit un gând bun. La
mulți ani tuturor contabililor și experților
contabili! România are nevoie în Proiectul
European de Țară de educație, etică și
calitate, și mă refer aici la comandamentele
de bază ale profesiei contabile.

Petru Horga, expert contabil
Bogdan Popovici, expert contabil Sergiu Bîlcea, vicepreședinte al Consiliului Județean Arad



Filiala Arad 

Transmit urări de sănătate tuturor profesioniștilor
contabili! Vă asigur de suportul instituției pe care o
conduc pentru buna desfășurare a activității
dumneavoastră în sprijinul entităților economice
din județul Arad. La mulți ani! 

Florentina Horgea, prefectul județului Arad

Mă bucur să fiu alături de dumneavoastră în această zi specială, ocazie
cu care transmit un mesaj de salut atât din partea conducerii
Universității de Vest „Vasile Goldiș” din Arad, cât și din partea mea, în
calitate de expert contabil.  
Toate instituțiile și mediul de afaceri sunt dependente de calitatea,
exactitatea și onestitatea informației contabile, iar în acest context
cadrele didactice de la facutățile de profil au un rol deosebit de
important în formarea profesioniștilor contabili. Doresc să asigur Filiala
CECCAR Arad de continuitatea colaborării cu instituția pe care o
reprezint, prin acțiuni comune, în vederea realizării acestui deziderat. La
mulți ani, multă săntate și succes în tot ceea ce întreprindeți!  

Conf. univ. dr. Delia David, directorul Departamentului de
Științe Economice din cadrul Universității de Vest „Vasile
Goldiș” din Arad

Conf. univ. dr. Daniel Manațe,  vicepreședinte al Asociației Naționale
a Evaluatorilor Autorizați din România

Sunt onorat să fiu în mijlocul profesioniștilor contabili. Punctul de
convergență pentru a îmbina cele două profesii – de expert contabil
și de evaluator autorizat – este ca să fie cât mai corecte valorile juste
ale elementelor de pasiv și activ ale bilanțului. Astăzi, prin materialul
istoriei CECCAR, s-a putut observa că tehnologia ne-o ia înainte și că,
în viitor, unele activități nu le vor mai face oamenii, ci roboții. Din
acest punct de vedere, acum este necesar ca toate profesiile să se
sesizeze astfel încât să vedem dacă vrem să rămânem aici sau să
progresăm. La mulți ani, multă sănătate și succes!

Vă transmit cu acest prilej respectul și admirația mea și sper ca astfel de evenimente să contribuie
la amplificarea sentimentului de mândrie privind apartenența la Corpul nostru profesional. 

În numele mediului economic pe care îl reprezint prin calitatea de președinte al UGIR Filiala Arad
vreau să subliniez faptul că economia nu se poate desfășura fără aportul profesiei contabile. 

Modificările din ultimii ani ce au avut loc la nivelul CECCAR  au creat pentru toți membrii un cadru
legislativ demn, în care putem să ne desfășurăm profesia și, în principal, ne-au redat demnitatea

de profesioniști în raport cu celelalte corpuri profesionale. Îmi doresc ca membrii CECCAR să se
considere profesioniști, să fie mândri de poziția lor și să știe că eforturile conducerii Corpului sunt

centrate pe ei și în sprijinul lor, să simtă și să înțeleagă astfel confortul pe care îl au aparținând
acestui organism profesional.  

Ramona Nicula, membru în Consiliul Superior
al CECCAR și președintele Uniunii Generale a

Industriașilor din România Filiala Arad



Filiala Argeș
Hotelul Ramada din Pitești

La 100 de ani de la Marea Unire și la 97 de ani de
istorie a profesiei contabile reglementate în România,
noi, experții contabili și contabilii autorizați,
sărbătorim cu o încărcătură emoțională specială acest
eveniment deosebit dedicat celei mai importante
profesii din viața social-economică a unui stat – Ziua
Națională a Contabilului Român. 
Această dată – 13 iulie – este un prilej de sărbătoare
nu doar pentru CECCAR, ci și pentru toți cei care, direct
sau indirect, au tangență cu profesia contabilă.  
Cu acest prilej vă asigur de deschiderea noastră spre
colaborare, fiindcă doar împreună putem descoperi
armonia echilibrului în contabilitate. 
ContaȚi pe noi. ContaȚi, cu noi. Întotdeauna!  
La mulți ani! 

Filmul de prezentare a profesiei
contabile ne-a plimbat în timp, prin
toate evenimentele importante ale
acestei profesii și am aflat multe
lucruri interesante.  
Ne-am bucurat alături de colegii noștri
care au fost premiați în cadrul
festivității. 
Multă sănătate și la cât mai multe
evenimente de acest fel! 
 

 
 
 

Daniel Matei,  
președintele Consiliului  
Filialei CECCAR Argeș

Cristina Bîrlădeanu,  
membru în Comisia de disciplină a  
Filialei CECCAR Argeș

Bogdan Berechet, șeful Serviciului de investigare a criminalității economice din cadrul
Inspectoratului Județean de Poliție Argeș 

Vă mulțumesc pentru invitație și vreau, în numele meu și al colegilor, să vă mulțumesc pentru colaborare, pentru
contribuția pe care, împreună cu Poliția, o avem, în primul rând, la combaterea evaziunii fiscale și la probarea
infracțiunilor.  
Cred că suntem datori în fața cetățenilor și ne dorim, cu toții, un climat adecvat mediului de afaceri, o transparență fiscală
a agenților economici. Vă mulțumesc pentru profesionalismul de care dați dovadă în întocmirea rapoartelor de expertiză
contabilă judiciară, care ne ajută la aflarea adevărului și la justa soluționare a cauzelor penale. Mult succes în continuare!
La mulți ani!



Filiala Argeș
Este o zi deosebită și pentru noi, pentru că între mediul
universitar și asociațiile profesionale trebuie să existe o
legătură cât se poate de strânsă.  
Pot să vă spun că în Universitatea „Constantin
Brâncoveanu” veți găsi întotdeauna un partener de
încredere. Foarte mulți dintre absolvenții noștri devin
cursanții dumneavoastră, pentru că nu poți să fii un
contabil în adevăratul sens al cuvântului decât dacă
parcurgi pașii necesari și faci parte dintr-o asociație
profesională. 

Apreciez foarte mult sintagma „ContaȚi pe noi.
ContaȚi, cu noi. Întotdeauna!”, pe care o consider
foarte inspirată. 
Cu prilejul Zilei Naționale a Contabilului Român am
avut ocazia să întărim legăturile dintre mediul
universitar şi cel de afaceri argeșean şi, totodată, să îi
cunoaștem pe profesioniștii contabili care s-au
remarcat prin activitatea lor. 
Îl felicit din toată inima pe domnul președinte al
filialei, îi felicit pe toți organizatorii, care au făcut din
această zi o sărbătoare bine meritată şi așteptată de
profesia contabilă din județul Argeș. 
La mulți ani tuturor!

Conf. univ. dr. Sebastian Ene, prorector al Universității
„Constantin Brâncoveanu” din Pitești

Conf. univ. dr. Claudia-Lucreția Burtescu, expert contabil,
Facultatea de Științe Economice a Univesității din Pitești, 

Vă transmit, din partea mediului de
afaceri și din partea Consiliului

Director al AOA Argeș, că ne dorim
ca împreună să putem realiza

programe comune în interes
reciproc, win-win. 

Contăm pe dvs. și contăm, cu dvs.
Vă urăm mult succes din tot

sufletul!  
Sunteți foarte importanți în toată

activitatea mediului de afaceri.
Sunteți creierul financiar al fiecărei
întreprinderi. Fără dumneavoastră
nu am putea eficientiza activitatea

noastră. 
 Dan Ionescu, președintele executiv al

Asociației Oamenilor de Afaceri Argeș



Filiala Bacău
Sala de cursuri „Ion Ionescu de la Brad” a Filialei CECCAR Bacău

Manifestările prilejuite de sărbătorirea Zilei
Naționale a Contabilului Român, pentru prima dată
la 13 iulie, au readus în atenție evenimentul istoric,
de legiferare a actului de înființare a organismului
profesional CECCAR, prin aniversarea, la 97 de ani
de la înființare, într-un an plin de simbolistică
istorică ce marchează Centenarul Marii Uniri. 
Consider că descătușarea energiilor creatoare va
aduce și în profesia contabilă un suflu nou de
unitate și profesionalism, fundament pentru
dezvoltarea profesiei, cu un nou imbold și cu o
nouă imagine a organismului profesional CECCAR. 
 

Am sărbătorit cum se cuvine, alături de
invitați de marcă, ziua festivă a contabilului
român și ne dorim să ajungem să sărbătorim
cât mai mulți ani împreună cu profesia
noastră dragă, în dezvoltarea ei și în
susținerea interesului public. 

Marcel Gheorghe Bulinschi, președintele
Comisiei de disciplină a Filialei CECCAR Bacău

Radu Mihai Făghiean, președintele
Consiliului Filialei CECCAR Bacău

În activitatea curentă mă întâlnesc des cu
lucrările de expertiză contabilă efectuate de

către experții contabili și cred că sunt în
măsură să pot aprecia, prin prisma funcției

ce o dețin în cadrul IPJ Bacău,
profesionalismul membrilor Filialei CECCAR

Bacău. Le mulțumesc pe această cale pentru
sprijinul acordat în înfăptuirea actului de

justiție. 
La mulți ani! 

Chestor Vasile Oprișan, șeful
Inspectoratului de Poliție Județean Bacău



Filiala Bacău 

Stimez profesia contabilă și o cunosc bine, având o diplomă de master în economia afacerilor. Sărbătoarea
profesiei, în strânsă legătură cu Centenarul Marii Uniri, a adus în atenție și istoria României, prin tema
evenimentului „97 de ani de istorie a profesiei contabile în România la 100 de ani de la Marea Unire”.  
La mulți ani! 
 

Profesia contabilă este foarte importantă pentru mediul de afaceri
din România. O cunosc bine, fiind fiu de expert contabil. Vă declar
că am sprijinit profesia în Senatul României privind modificările
Ordonanței Guvernului nr. 65/1994, respectiv Legea nr. 162/2017.
Felicitări tuturor! La mulți ani! 

Dragoș Adrian Benea, senator

Costel Neculai Dunavă, deputat

În tripla mea calitate, de expert contabil, angajator și
 profesor la Universitatea „Vasile Alecsandri”, le urez „La
mulți ani!” tuturor profesioniștilor contabili.

Prof. univ. dr. Mihai Deju, Universitatea
„Vasile Alecsandri” din Bacău

Am colaborat, colaborez și voi colabora în
mod corespunzător cu profesia contabilă.  

La mulți ani tuturor profesioniștilor contabili!

Dragoș Bădioiu, șef adjunct al Administrației
Județene a Finanțelor Publice Bacău

Apreciez profesionalismul membrilor
CECCAR și știu cât de dificil este pentru
un specialist contabil să penduleze în
hățișul legilor, mai ales în acest an, în

care s-a produs mutarea contribuțiilor
de la angajator la angajat.

Dan Cristian Petrea, inspector-șef al  
Inspectoratului Teritorial de Muncă Bacău



Filiala Bihor
Sala de evenimente a restaurantului Club Art din Băile Felix

Sunt ani buni de când sunt alături de profesioniştii
din Bihor la sărbătoarea profesiei contabile. Sunt

onorat de invitaţia pe care mi-o faceţi de fiecare
dată. 

Vă transmit toată aprecierea pentru activitatea
dumneavoastră şi vă urez putere de muncă în

continuare şi răbdare cu noi, cei care nu suntem
oameni ai cifrelor!  

Vă doresc realizări profesionale importante şi zile
contabile fructuoase, pentru că atunci ştim că

lucrurile merg bine şi în mediul privat şi în
companiile de stat! 

Vă mulţumim pentru efortul depus în spatele cifrelor
și dosarelor, şi chiar dacă nu manifestăm mai des

preţuire pentru munca pe care o depuneți, fiţi
convinşi că înţelegem pe deplin rolul major pe care îl

jucaţi în societatea românească!  La mulţi ani! 

Adresez calde mulțumiri conducerii și
membrilor Filialei CECCAR Bihor pentru
constanta, străvechea și excepționala
calitate a relațiilor de parteneriat și

colaborare a acestora cu Agenția Bihor a
BNR, pentru promptitudinea și

solicitudinea cu care aceștia furnizează
datele necesare diverselor cercetări

statistice inițiate de către BNR la nivel
național, colaborare și atitudine pline de

receptivitate, în absența cărora finalitatea
acestor demersuri investigative ar fi de

neconceput.

Ioana Carmen Rada, directorul  
Agenției BNR Bihor Cornel Popa, senator, vicepreşedinte al  

Senatului României



Filiala Bihor

CECCAR înseamnă oameni… Reamintesc cuvintele ilustrului Grigore Trancu-Iași:
„Gândiți-vă la dânşii, ca amintirea lor să ne dea curajul necesar. Noi am fost
generaţia care am avut de urcat calvarul. Am avut greutăţile ascensiunei, dar şi
spectacolul înălţător al întregului. Îmi pun nădejdea în generaţiile viitoare şi nu le
doresc decât ca prin muncă şi cultură, prin calităţi de inimă şi avânt, să fie mai mari,
mai vrednici şi mai fericiţi decât am fost noi!”.  
La mulți ani, CECCAR! La mulți ani, România!

Magdalena Berce, consilier superior în cadrul Administrației
Județene a Finanțelor Publice Bihor

Ziua Națională a Contabilului Român este un prilej de sărbătoare, un moment de bilanț, dar și de proiecții
către viitor, profesia contabilă fiind supusă provocărilor pe care prezentul și viitorul le ridică în fața tuturor
antreprenorilor, a mediului de afaceri și a celor care se preocupă de activitatea economică în general. 
Datorită permanentului proces de dinamică legislativă, probabil că, așa cum avem medic de familie sau
avocat de familie, foarte probabil, în scurtă vreme, fiecare român va avea nevoie și de un contabil de familie. 

Pavel Valerian Susa, membru în Consiliul Superior al CECCAR



Filiala Bihor 

Nu este doar o profesie, cea de contabil sau de economist, ci este o vocație.  
Când vorbim despre un angajator nou, care realizează sau înființează noi locuri de muncă, ne
lovim de remarca: „Întrebăm contabilul!”. Dacă vorbim despre măsuri active și implementarea
acestora se face auzită remarca: „Întrebăm contabilul!”. Dacă vorbim despre modificări și
relaționări, controale, monitorizări și alte activități specifice activității gestionate de instituția
noastră, intervine inevitabila remarcă: „Întrebăm contabilul!”, realizând, astfel, zi de zi, că
meseria, profesia, vocația de contabil este de neînlocuit.  
Vă urez putere de muncă și succes în continuare, pentru încă 297 de ani, din partea mea și a
instituției pe care o reprezint! La mulți ani! 

Bekesi Csaba, directorul Agenției Județene  
pentru Ocuparea Forței de Muncă Bihor

Cu ocazia acestui eveniment – împlinirea venerabilei vârste de 97 de ani –, primiți,
dragi contabili, membri ai CECCAR, mesajul de felicitări și de gratitudine din partea
întregului corp profesoral al Facultății de Științe Economice și al conducerii
Universității din Oradea, ca semn de recunoaștere pentru această importantă
profesie, dar și de apreciere a relațiilor cu totul speciale pe care mediul academic
orădean și organismul profesional local le-au consolidat în permanență, de-a
lungul anilor, în cadrul interacțiunii lor și colaborării reciproce, atât de deschise și,
evident, de fructuoase.

Prof. univ. dr. Alina Bădulescu, decanul Facultății de
Științe Economice din cadrul Universității din Oradea

În numele meu și al instituției pe care o reprezint permiteți-mi
să vă felicit pentru eforturile pe care le faceți zi de zi, cunoscând
dificultățile legate de lipsa de predictibilitate a legislației fiscale.
Vă mulțumesc pentru cooperarea pe care o aveți atât în raport

interinstituțional, cât și în raport cu clienții dumneavoastră.  
La mulți ani!

Marius Rotar, directorul Inspectoratului
Teritorial de Muncă Bihor

În condițiile unei legislații din ce în ce mai tehnicizate, dar și mai instabile, a devenit clar
pentru toată lumea că cele două componente, compartimentele economic și juridic, sunt

vitale pentru existența și funcționalitatea oricărui agent economic. 
La această aniversare vă urez mult succes, conștientizând împreună cu toți colegii de

breaslă că fără sprijinul celor care efectuează expertizele financiar-contabile, litigiile în
materie comercială nu au cum să poată fi soluționate. Fără profesionalismul

dumneavoastră, actul de justiție nu ar putea fi înfăptuit. Felicitări tuturor! La mulți ani!

Avocat Cristian Domocoș, decanul Baroului Bihor



Filiala  
Bistrița-Năsăud

Restaurantul Hotelului Coroana de Aur din Bistrița

Marcând cu acest prilej și Centenarul Marii Unirii, locația aleasă a fost de mare
prestigiu, iar invitații – reprezentanți ai instituțiilor publice, precum și ai mediului de
afaceri – au întregit atmosfera de sărbătoare. 
Mesajul președintelui CECCAR, precum și scurtele felicitări transmise de invitați au
pus în valoare rolul profesiei contabile în economie și i-au impulsionat pe membrii
organismului nostru la mult profesionalism și rigurozitate în activitate. 
Mi-au făcut o mare plăcere reîntâlnirea cu colegii, precum și atmosfera de
socializare care a încheiat evenimentul. 

Ca în fiecare an, am primit cu bucurie și onoare
invitația de a participa la acest eveniment, care a

devenit deja o tradiţie. 
Amintim din nou importanța colaborării

fructuoase și de un deosebit profesionalism cu
experții contabili numiți în cauze. 

Vă felicităm pentru activitatea dumneavoastră și
pentru evenimentul de astăzi! 

Ziua de 13 iulie 2018 a fost, într-adevăr, o zi de sărbătoare, în
care ne-am detașat de sarcinile zilnice și ne-am adunat pentru
a ne simți bine. Ne bucurăm de fiecare dată când avem ocazia
de a fi împreună. 
Consider evenimentul ca fiind o deosebită reușită, prin
numărul mare de participanți și prin mesajele de apreciere
primite de la cei prezenți. 
De la an la an se simt o bucurie, o apreciere și o mândrie din
partea membrilor că fac parte din CECCAR. 

Gabriela Adriana Iacob, membru titular în Comisia
de disciplină a Filialei CECCAR Bistrița-Năsăud

Biroul local de expertize judiciare tehnice și
contabile din cadrul Tribunalului Bistrița-Năsăud

Paraschiva Sigartău, președintele Consiliului  
Filialei CECCAR Bistrița



Filiala Botoșani
Sala „Mihai Eminescu” a Complexului hotelier Rapsodia  
din Botoșani 

În anul Centenar al Marii Uniri trăim  
evenimentul de astăzi, dedicat profesiei contabile,
cu și mai mare încărcătură emoțională, iar noi ne
mândrim că peste trei ani vom fi martorii
centenarului organizației noastre profesionale.  
Așa cum la Premiile Oscar sunt staruri care își
adjudecă mai multe trofee, și noi avem în cadrul
filialei starurile noastre în ale contabilității,
recompensate cu mai multe diplome și trofee, rod
al muncii, seriozității și conduitei etice în
furnizarea serviciilor contabile. 

Doresc să vă spun că am o foarte bună colaborare cu domnul
președinte al CECCAR, Robert-Aurelian Șova, și deseori purtăm

discuții cu privire la îmbunătățirea legislației în domeniul
dumneavoastră de activitate. Așteptăm de la membrii Corpului

noi propuneri de modificare și amendare a legilor societăților și
contabilității, astfel încât în sesiunea din toamnă acestea să

poată fi legiferate. 
Vă felicit și vă urez succes pe mai departe în activitatea

profesională pe care o desfășurați. La mulți ani!

Viorel Alexandru, președintele Consiliului  
Filialei CECCAR Botoșani

Marius Constantin Budai, deputat,  
președintele Comisiei  

pentru buget, finanțe și bănci  
din Camera Deputaților 

Aportul directorului financiar-contabil, al contabilului-șef, al profesionistului
contabil în gestiunea afacerilor este esențial. De multe ori s-a dovedit a fi hotărâtor
în deciziile economice manageriale pe care le-am luat la firmele pe care le dețin.
Fără a avea un contabil-șef profesionist și cu viziune nu vei putea lua cele mai bune
decizii pentru afacerea ta. 
 Valeriu Iftime, președintele Camerei de Comerț,

Industrie și Agricultură Botoșani



Filiala Botoșani 

 

Costică Macaleti, președintele  
Consiliului Județean Botoșani

Ca ordonator de credite,
întotdeauna m-am bazat și mă
bazez pe punctul de vedere și pe
propunerile contabilului-șef în
angajarea fondurilor publice ale
bugetului județean.  
La mulți ani! 

Sunt foarte emoționată. Nu mă
așteptam la un asemenea

moment, să primesc trei premii,
dar iată că seriozitatea în

furnizarea serviciilor și calitatea
muncii depuse îți aduc și frumoase

trăiri profesionale. 

Eugenia Dăscălescu, expert contabil

Vă transmit felicitări cu ocazia Zilei Naționale a Contabilului Român. Avem o foarte
bună colaborare atât cu conducerea filialei, cât și cu membrii acesteia și apreciez în
mod deosebit aportul experților contabili judiciari în administrarea actului de justiție. 

Karien Stroici, șeful Biroului local pentru expertize
judiciare, tehnice și contabile din cadrul

Tribunalului Botoșani



Filiala Brașov
Sunt impresionat de faptul că breasla contabililor are o istorie

îndelungată în România, având aproape aceeași vârstă cu Marea
Unire. Este o profesie foarte frumoasă și de care nu se poate lipsi

nimeni, începând de la persoanele fizice autorizate și ajungând până
la administrația prezidențială. În toate mediile avem nevoie de

dumneavoastră.

Hotelul Aro-Palace din Brașov

Adrian Gabor, vicepreședintele Consiliului Județean Brașov

 

Nicolae Băjan, președintele Consiliului Filialei CECCAR Brașov

Oportunităţile şi provocările profesiei contabile în era digitală sunt teme de mare actualitate.
De-a lungul timpului s-a dovedit faptul că experţii contabili trebuie să se adapteze și să devină
foarte buni comunicatori în mediul online, să dobândească abilităţi superioare în domeniul IT
şi să îşi consolideze rolul de consilier de încredere al clientului. Această zi, de mare sărbătoare
pentru profesia contabilă, aș aprecia că este o simbioză a trecutului prestigios al profesiei
contabile cu viitorul.

Avem un obiectiv comun, și anume consolidarea
profesiilor liberale la nivel național și internațional, dar
și o responsabilitate de a continua ceea ce au construit
înaintașii noștri în acest domeniu. Săptămâna trecută
am susținut o inițiativă legislativă privind dezvoltarea
profesiei contabile. Numai împreună putem să avem
mai mult respect și apreciere din partea mediului de
afaceri, a instituțiilor publice și a societății civile.

Gheorghe Ialomițianu, prim-vicepreședintele
Camerei Auditorilor Financiari din România

Profesiile liberale au multe elemente în comun:  
ele se bazează pe profesionalism, independență,  
bună-credință și se găsesc la granița dintre interesul
public și cel privat. Ne deosebim foarte mult de cei care
exercită alte profesii având în vedere responsabilitatea
liber-profesioniștilor față de mediul de afaceri, instituții
și societatea civilă. 



Filiala Brașov

Steliana Busuioceanu, membru în Consiliul
Superior al CECCAR

Cu bucurie în suflet, noi, reprezentanţii profesiei contabile,
trebuie să observăm că Regele Ferdinand I, supranumit „Cel
loial“ sau „Întregitorul“, a considerat foarte importantă
legiferarea profesiei noastre, aliniind astfel la nivel european
România cu marile puteri economice – Regatul Unit, Italia și
Germania, țări în care profesia de expert contabil era deja
legiferată și unde existau societăți de contabili recunoscute
oficial. 
La ceas aniversar sărbătorim cea de-a XIV-a ediție a Zilei
Naționale a Contabilului Român, în toată țara sub patronajul
filialelor CECCAR, promovând importanţa profesiei contabile
în întreaga societate economică românească.  

  Ziua Națională a Contabilului Român, sărbătorită  
începând din acest an la 13 iulie, a prilejuit o  

incursiune în istoria profesiei contabile, dar, totodată, și o
proiecție a ei in viitor. Întâlnirea a reușit să reunească într-un

cadru festiv, alături de profesioniștii contabili, reprezentanți de
seamă ai instituțiilor statului și ai mediului de afaceri din Brașov,

 care au trăit aceeași emoție răsfoind filele istoriei.  
În cei 97 de ani de existență, profesia contabilă a parcurs diferite

etape în care a acumulat experiență și maturitate, legitimând
expertiza în domeniu, de care se bucură astăzi profesioniștii
contabili. Prestigiosul trecut al profesiei contabile constituie

fundamentul competențelor de a oferi informații specifice
afacerilor în era digitală, când globalizarea economică impune un

dinamism fără precedent, dar și oportunitatea profesiei de a se
reinventa. Profesorul Grigore Trancu-Iași, președinte de onoare al
CECCAR (1921-1940), adresa profesioniștilor contabili un îndemn

care are și astăzi aceeași valabilitate: „Nimic fără inițiativă, fără
luptă, fără luptători. Nimic din ceea ce ne oferă astăzi progresul și

civilizația nu s-a obținut fără zbucium, fără sacrificiu“.  
Este, în aceeași măsură, o onoare și o responsabilitate a

profesioniștilor contabili din țara noastră să ducă mai departe
știința contabilității, contribuind în continuare la îmbogățirea

patrimoniului universal.

De patriotism, viziune, modele, spirit de răspundere și de
personalități respectabile în viața profesională şi publică
avem exact aceeași nevoie și astăzi, în anul 2018, când
sărbătorim 152 de ani de la crearea Dinastiei Regale
române, 100 de ani de la Marea Unire a României şi 97 de
ani de la legiferarea profesiei contabile în țara noastră. 
...Și a fost 13 iulie 2018, şi a fost o zi minunată pentru
profesia contabilă din România, o zi de mare sărbătoare
pentru colegii braşoveni, şi vor urma altele...

Alexandra Doroş, expert contabil

Mă simt onorat că fac parte din această
organizație profesională, extrem de

reprezentativă la nivel național,
indispensabilă în orice entitate, și îi felicit

pe experții contabili și pe contabilii
autorizați pentru profesia aleasă, pe care o

desfășoară de multe ori într-un mediu
ostil. Îi asigurăm pe profesioniștii contabili

de toată considerația și conlucrarea
administrației fiscale, prin implementarea

unor programe, softuri pentru
simplificarea muncii acestora. 

Mihai Hîrlab, șef administrație adjunct  
colectare în cadrul Administrației Județene a

Finanțelor Publice Brașov  



Filiala Brașov

Conf. univ. dr. Adrian Trifan, prodecan al Facultății de Științe Economice și
Administrarea Afacerilor, Universitatea „Transilvania” din Brașov, expert contabil

Este ziua noastră, a profesioniștilor contabili membri ai CECCAR sau angajați în diverse
ramuri ale economiei. Profesia noastră este unică, frumoasă, iar dacă o practici ajungi
să te îndrăgostești de ea.  
În această meserie ai mereu ceva nou de învățat. Limitele ei, științifice și aplicative, sunt
în continuă mișcare, ceea ce face din contabilitate un domeniu despre care nu poți
afirma niciodată că știi tot.  
În această zi doresc să rămânem uniți și să ne iubim și mai mult profesia pentru a fi o
forță în societate.  
Tinerilor colegi, la început de carieră, le dau următoarele sfaturi: observați fenomenele,
conjuncturile, fiți atenți la calcule, fiți riguroși, nu cădeți în capcane și, mai ales, nu vă
vindeți! 
 

Activitatea de contabil este foarte importantă,
deoarece în orice societate avem nevoie de un

astfel de profesionist.  
Vă felicit pentru tot ceea ce faceți și vă urez

tuturor „La mulți ani!”.
Liliana Dragomir, directorul executiv al  

Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de
Muncă Brașov

Camera de Comerț are o istorie de 154 de ani, iar
dumneavoastră, de 97 de ani. Mă întreb cum ne-am descurcat
atâta timp fără dumneavoastră. Cu siguranță, astăzi nu mai
putem face față fără contabili, partenerii noștri de încredere.

Silviu Costea, președintele Camerei  
de Comerț și Industrie Brașov



Filiala Brăila
Restaurantul Privighetoarea din Brăila

Este un moment aniversar pentru profesioniștii contabili și, cu acest pilej, vă felicităm pentru munca pe
care o desfășurați. 
Am convenit ca la nivel local să ne consultăm cu dumneavoastră în ceea ce privește obiectivele de investiții
aprobate la rectificarea de buget. Vă asigur de deschiderea noastră. Mi-aș dori foarte mult să transmitem
listele de investiții din banii publici, iar dumneavoastră să le primiți și, împreună cu reprezentanții
societăților la care lucrați sau cu care colaborați, să participați la aceste lucrări. 
Vă mulțumesc mult și vă dorim mult succes! 
 
 

Mulțumim invitaților noștri, mulțumim pentru mesajele
transmise. S-a desprins din cuvintele adresate că profesioniștii
contabili au o colaborare foarte bună cu oamenii de afaceri, că

activitatea noastră este recunoscută la valoarea ei reală.  
La mulți ani! 

Gheorghe Stroe, președintele Consiliului Filialei CECCAR Brăila

Marian Dragomir, primarul municipiului Brăila

Sunt foarte onorată să particip la acest eveniment din viața profesioniștilor contabili.  
La ceas aniversar vă transmit, în numele tuturor magistraților din județ, felicitări pentru întreaga
activitate și, cu toată considerația, vă mulțumim pentru ajutorul acordat de fiecare dată când
apelăm la serviciile dumneavoastră. Vă mulțumesc pentru că existați, pentru că împreună
contribuim la înfăptuirea corectă a unui act de justiție.  
În fața mea văd o mulțime de oameni care știu să zâmbească, și nicidecum posomorâți și
chițibușari. De regulă despre contabili așa se spune, dar ei știu cel mai bine ce îți trebuie și cât îți
trebuie. 
Sunteți oameni excepționali, oameni de o probitate și moralitate deosebite, și aș vrea să vă transmit
metaforic…, chiar dacă lucrați cu „ochiul dracului“, să nu lucrați și „în slujba lui“.  
Vă doresc tot binele din lume! La mulți ani! 

Judecător Daniela Vicol, vicepreședintele Tribunalului Brăila



Filiala Brăila
Din partea Universității „Constantin Brâncoveanu” urez „La mulți ani!” profesiei contabile și

tuturor celor care vă desfășurați activitatea în domeniu. 
Această profesie este una onorabilă și onorantă pentru practicanții ei. 

Vă felicit pentru toate performanțele dumneavoastră! 
Universitatea „Constantin Brâncoveanu”, prin Facultatea de Management și Marketing în

Afaceri Economice, a fost, este și va rămâne un partener de nădejde al CECCAR. 
Succes în tot ce vă propuneți și să ne întâlnim în aceeași atmosferă veselă,  

frumoasă la cât mai multe aniversări! 
La mulți ani! 

Conf. univ. dr. Camelia Vechiu, decanul Universității
„Constantin Brâncoveanu” din Brăila

Sunt onorată să iau parte, în an aniversar, la această sărbătoare a breslei contabililor.
Reiterez cu deosebită mândrie că istoria CECCAR și cea a BNR se împletesc încă de la
începuturile organizației dumneavoastră. Noi suntem „bătrâna doamnă”, aniversând
138 de ani. Funcționarii din BNR au pus bazele primei școli de comerț din România, și,
totodată, prim-viceguvernatorul de azi al băncii centrale – domnul Florin Georgescu –
a pus umărul la înființarea, în 1994, a CECCAR. Iată doar câteva repere istorice
comune ale cooperării instituționale! 
Vă mulțumesc pentru colaborarea din ultimii ani pe care BNR a avut-o cu
dumneavoastră în sfera statisticii, de când noi, pe plan local, am primit atribuții în
acest domeniu. 
Colegii mei din centrală nu ar putea face calculele în domeniile lor de specialitate fără
ajutorul profesioniștilor contabili. 
Am o mare considerație pentru profesia pe care o practicați. Vă urez „La mulți ani!”, vă
doresc multe realizări profesionale și personale deosebite și sper într-o colaborare la
fel de bună la nivel profesional. 
 
 
Laura Țupea, directorul Agenției BNR Brăila

Pentru mediul de afaceri sunteți mâna noastră dreaptă. Nu am putea face
nimic fără dumneavoastră – niciun plan de afaceri nu se poate gândi, nu se
poate aplica fără să vă avem alături.  
Avem întotdeauna un ajutor din partea profesioniștilor contabili – atunci
când ne sfătuiți, când ne arătați scările pe care trebuie să urcăm, când ne
împiedicați să facem greșeli. Împreună – camerele de comerț, antreprenorii și
CECCAR – trebuie să fim promotori pentru o legislație economică și mai ales
fiscală predictivă. 
Vă mulțumesc pentru colaborare. La mulți ani! 

Ștefan Fusea, președintele Camerei de
Comerț, Industrie și Agricultură Brăila



Filiala Brăila 
Sunt onorat să fiu și cu acest prilej alături de
dumneavoastră. 
Este un moment pe care fiecare corp profesional
îl trăiește cu mare bucurie.  
La mulți ani! Multă putere de muncă și să vi se
îndeplinească cele mai îndrăznețe visuri! 

Comisar-șef de poliție Constantin Gluga, șeful
Inspectoratului de Poliție Județean Brăila

Iulian Zanfir, președintele Uniunii Generale a
Industriașilor din România regiunea Sud-Est

Sunt deosebit de onorat să vă amintesc faptul că acum câțiva ani, mai exact în
data de 14 martie 2009, se semna un protocol de afiliere a CECCAR la UGIR. Acela

a fost momentul aniversar în care cele două organisme au pornit într-un
parteneriat care a fost și sperăm să fie în continuare de succes.  

În urmă cu 20 de ani eram în Franța, la o bursă de studii. Un domn mai în vârstă,
care lăsase afacerea fiilor lui, m-a întrebat dacă am o afacere în România. I-am

răspuns că da și mi-a spus că atunci când mă întorc în țară să am întotdeauna la
stânga mea pe cel mai bun jurist și la dreapta mea pe cel mai bun expert contabil,
indiferent cât m-ar costa. Degeaba poți să fii un bun manager și să îți administrezi

afacerea foarte bine, dacă nu îi ai pe acesți doi oameni alături. Să știți că i-am
urmat exemplul și când m-am întors am căutat cel mai bun jurist și cel mai bun
expert contabil. Acesta din urmă mi-a fost alături 15 ani. De la el am înțeles că o

afacere corectă este cea în care ai plătit la stat tot și ai contabilizat tot.  
Tandemul întreprinzător-contabil este o formulă garantată pentru o afacere de
succes, un contabil profesionist alături de un antreprenor sârguincios și creativ

duce la acest lucru, o afacere care se dezvoltă pe termen lung. 
La ceas aniversar vă felicit din partea UGIR și a domnului președinte George

Constantin Păunescu și vă transmit să aveți realizări cât mai frumoase în
continuare.  



Filiala  
București

Radisson Blu Hotel din București

Cuvântul de pe ordinea de zi
este „Unirea”, este unitatea
CECCAR. 
Privind spre viitor, în interesul
profesiei contabile, în slujba
interesului public, al mediului
de afaceri, cu „Putere prin
Competență!”. 
ContaȚi pe Noi. ContaȚi, cu
Noi. 
Întotdeauna! 

Expert contabil Aurel Andrei,
președintele Consiliului Filialei

CECCAR București

Vă asigurăm de întreaga noastră colaborare
instituțională. Vă transmitem felicitări pentru

activitate. La mulți ani cu prilejul Zilei Naționale a
Contabilului Român! La mulți ani, România!

Alexandru Costache, director în cadrul  
Curții de Conturi a României

Ziua Națională a Contabilului Român, ediția din 2018, a fost
un eveniment deosebit, cu o atmosferă plăcută. Am simțit o
solidaritate între profesioniștii contabili, o reuniune de lucru

binevenită a experților și în afara cabinetelor de lucru. 
Raluca Arabagiu, expert contabil judiciar



O inițiativă lăudabilă a membrilor Consiliului Superior și a președintelui acestuia de a marca
a 97-a aniversare a profesiei contabile reglementate în România în data de 13 iulie, dată la
care a fost legiferată această profesie. 
Mesajul din deschiderea evenimentului a adus informații prețioase pentru fiecare participant
și a făcut ca, măcăr pentru moment, să reflectăm la valoarea pe care trebuie să o acordăm
muncii noastre. Calitatea trebuie să fie cartea noastră de vizită. 
Îmi exprim convingerea că noi, profesioniștii contabili membri ai CECCAR, putem fi partenerul
perfect în business, având în vedere paleta largă de domenii în care ne desfășurăm
activitatea. 
La mulți ani tuturor!

Melania Savu, expert contabil

A fost o zi reușită, în care m-am simțit  
mândră că aparțin profesiei contabile, 

apreciind importanța
acesteia. Convingerea mea este că în

timp vom obține și mai mult apreciere
și respect. 

Sper ca aceste întâlniri să ne ajute să
devenim mai uniți, să ne sprijinim și să

ne ajutăm reciproc. 

Claudia Rodica Gogoriță, expert contabil

Vă doresc la cât mai multe zile minunate ale contabililor
români. Dorim să dezvoltăm colaborarea pe care o

avem, pentru că doar așa putem crea sinergii de care să
beneficiem toți. Sper să găsim proiecte comune pe care

să le dezvoltăm. 
La mulți ani!

Dana Ababei, președintele  
Asociației Naționale a Evaluatorilor

Autorizați din România

Îi felicit pe toți membrii CECCAR pentru  
calitatea muncii, pentru implicarea zi  

de zi în apărarea intereselor întreprinzătorilor.
Sunteți mereu în spatele nostru, asigurându-ne

viitorul.  
La mulți ani tuturor profesioniștilor contabili!  

La mulți ani, România!

George Constantin Păunescu, președintele
Uniunii Generale a Industriașilor din România

Filiala  
București



Când spunem centenar ne gândim la unitate.  
De la unitate ajugem la colaborare. Nu există
alternativă la colaborarea interinstituțională.

Apreciem deschiderea pe care o aveți și sper că și
dumneavoastră, ca organism profesional, găsiți

în Ministerul Finanțelor Publice o instituție cu
care se poate colabora.  

Mult succes! La mulți ani profesiei!  
La mulți ani, România! 

Alexandra Lazăr, directorul Direcției de legislație și
reglementări contabile din Ministerul Finanțelor Publice

La mulți ani, România! La mulți ani nouă,
profesioniștilor contabili!  

Toți contribuim, cu un serviciu public, la mersul statului
român, care funcționează de 100 de ani.  

Trebuie să lucrăm cu toții, împreună, pentru a merge
încă 1.000 de ani. 

Dragoș Doroș, prim-vicepreședinte al Consiliului
Superior al Camerei Consultanților Fiscali

O zi cu adevărat deosebită, ce a reușit să
compenseze stresul din zilele obișnuite în

care ne desfășurăm activitatea profesională. 
Urări de bine, CECCAR București!  

Urări de bine tuturor membrilor CECCAR! 

Doina Săcășanu, expert contabil

A fost o reală plăcere să particip și totodată să
iau parte la felicitările pe deplin meritate ale

colegilor premiați.  
Le transmit tuturor profesioniștilor contabili mult

succes în activitatea desfășurată. La mulți ani!

Gabriela Doina Chivu, expert contabil

Filiala  
București



Mulțumim pentru ocazia de a petrece încă o zi memorabilă împreună cu colegii într-un spațiu
recunoscut pentru eleganță și rafinament. Totul a fost conform așteptărilor, o combinare reușită
între profesionalism și distracție. Ca de obicei, profesioniștii contabili au demonstrat că știu să
sărbătorească la fel cum știu să își îndeplinească sarcinile. 

Liliana Șerban, expert contabil

Aceste evenimente ne ajută să ne
cunoaștem, să socializăm, să schimbăm
impresii în ceea ce privește profesia.
Felicitări tuturor!
Ortansa Balaban, expert contabil

O zi minunată, petrecută alături de
colegi – oameni deosebiți, prieteni. Ne

bucură astfel de momente, față de care
ne exprimăm aprecierea.  

La mulți ani tuturor profesioniștilor
contabili!

Cristiana Viviana Rădulescu, expert contabil

Filiala  
București



Filiala Buzău

Cu prilejul celebrării a 97 de ani de la
recunoaşterea profesiei contabile, o profesie de
tradiţie, a cărei dezvoltare îi revine CECCAR, mă
bucur că am onoarea de a adresa tuturor celor
care practică această solicitantă şi importantă

profesie sincere felicitări şi succes în viitor. 
Este de necontestat rolul expertului contabil în

procesele aflate pe rolul instanţelor, indiferent de
natura acestora civilă, administrativă, penală etc. În

acest context, menționez foarte buna colaborare
dintre instanţa pe care o reprezint şi CECCAR, motiv

pentru care vă mulţumesc atât în nume personal,
cât şi în numele colegilor mei. 

Adriana Nicolae, vicepreședinte al
Tribunalului Buzău

Ec. Gheorghe Pâsoi, președintele Consiliului  
Filialei CECCAR Buzău

Știu că aveţi o importanţă extraordinară şi
cred că profesia contabilă ar trebui să
avertizeze mai mult despre ce se poate
întâmpla. Fără munca dumneavoastră nu se
poate construi nimic.  
Am propus un plan pe 12 ani pentru Buzău,
iar toate obiectivele pe care le cuprinde pot fi
realizate. Sunt convins că în 6-7 ani orașul
nostru va fi altfel şi cu ajutorul oferit de
dumneavoastră. Pentru că fără oameni nu se
poate face nimic. Şi mai ales fără
profesionişti.  
Vă mulţumesc pentru invitație și vă doresc
mult succes în activitate!  
La mulţi ani, România!

Constantin Toma, primarul municipiului Buzău

Restaurantul Conacul
Trandafirilor din Buzău

Cu o puternică ancorare în trecutul, prezentul şi viitorul
profesiei noastre, filmul din deschiderea evenimentului a adus
în memoria noastră un trecut dificil, dar şi speranţa unui viitor

strălucit. Suntem mândri de trecutul nostru şi ne simţim
obligaţi să contribuim la creşterea prestigiului acestei profesii,

reglementată de aproape 100 de ani.  
La mulți ani tuturor profesioniștilor contabili! 



Ing. Marian Drăgan, Președintele Camerei de Comerț, Industrie și Agricultură a
Județului Călărași

Sala de conferințe a Hotelului Rogge din Reșița

Fără contabilitate nu există nimic.
Contabilitatea vă obligă să vă calificaţi, să
învăţaţi la fel ca medicii, fără încetare. Încă de
la începuturi şi până în prezent sunt modificări
imense. Sunt convins că vor mai fi şi alte
modificări, iar dumneavoastră trebuie să ţineţi
pasul cu acestea.

Matei Lupu, prefectul județului
Caraș-Severin

Pentru prima dată, această zi este sărbătorită la 13 iulie
și nu în septembrie, ca în anii precedenți, fiind luată în

considerare data la care a fost semnat decretul regal de
înfiinţare a Corpului de Contabili Autorizaţi şi Experţi

Contabili în România. 
Astăzi sărbătorim cea de-a XIV-a ediție a Zilei Naționale a

Contabilului Român. Noi, ca  profesioniști contabili,
trebuie să facem față provocărilor aduse de modificările

legislative și ale erei digitale – care își face simțită
prezența în toate domeniile – și sigur că trebuie să fim

pregătiți pentru acestea.  
Profesia contabilă necesită pregatire continuă – în fiecare

zi trebuie să studiezi pentru a fi la curent cu toate
modificările care survin. Fără studiu nu poți fi expert

contabil pregătit. 
Orice entitate, oricât de mică, are nevoie de serviciile unui
profesionist contabil. Prin această alegere, entitatea este
mai puțin expusă, răspunderea pentru serviciile prestate

revenind expertului contabil.  
Le recomand oamenilor de afaceri care apelează la

serviciile unui contabil să verifice legalitatea sub care
lucrează acea persoană. Însuși faptul că expertul contabil

este membru al unui corp profesional presupune
prestarea unui serviciu de calitate, deoarece CECCAR

funcționează pe baza unor principii morale, de etică și de
profesionalism. 

Ec. Mihaela Azap, preşedintele  
Consiliului Filialei CECCAR Caraş-Severin

Activitatea profesională a
expertului contabil este foarte
importantă. Experții contabili
judiciari, prin lucrările lor, vin
în sprijinul actului de justiție,

stabilind adevărul asupra
actelor economice din procese.

Expertul contabil, la fel ca
procurorul, este de partea

legii.

Laura Gabriela Iancu, prim-procuror la
Parchetul de pe lângă  

Tribunalul Caraș-Severin

Filiala  
Caraș-Severin



Filiala  
Caraș-Severin

Ing. Marian Drăgan, Președintele Camerei de Comerț, Industrie și Agricultură a
Județului Călărași

Le mulțumesc experților contabili pentru
aportul lor la actul de cercetare al poliției

economice, precum și pentru modul prompt
în care răspund atunci când sunt solicitați.  

La mulți ani!
Comisar-şef de poliţie Sofia Stoian, șeful
Serviciului de investigare a criminalității

economice din cadrul Inspectoratului
Județean de Poliție Caraș-Severin

Apreciez interesul și implicarea conducerii filialei
în ceea ce privește legalitatea sub care lucrează

profesioniștii contabili și deschiderea spre
colaborare și dezbaterile de interes comun.  

Mult succes în continuare tuturor!

Nicolae Papoe, șef al Serviciului control din cadrul
Administrației Județene a Finanțelor  

Publice Caraș-Severin

Mă bucur de buna colaborare a universității cu
Filiala CECCAR Caraș-Severin și subliniez

importanța actului de învățământ în pregătirea
viitorilor experți contabili. Vă asigur de întregul

sprijin, de sincere sentimente de prețuire și respect
față de elita profesioniștilor contabili din care cu

onoare fac parte.

Conf. univ. dr. Solomia Andreș, decanul Facultății de Științe
Economice din cadrul Universității „Eftimie Murgu” din Reșița

Îmi exprim interesul privind semnarea unui protocol de colaborare
cu Filiala CECCAR Caraș-Severin și, de ce nu, chiar și cu CECCAR. Vă

asigur, în continuare, de tot sprijinul. Salut inițiativa filialei de a
organiza, începând cu acest an, consfătuiri și mese rotunde la care

participă experții contabili și consilierii juridici din județ. 
 

Nicolae Valentin Truțan, președintele 
Ordinului Consilierilor Juridici din România



Filiala Călărași
Sala de cursuri „Demitrie Jarcu” a
Filialei CECCAR Călărași

Profesia contabilă este o profesie importantă
pentru economie, profesionistul contabil fiind
cel care se află în spatele investitorilor şi al
oamenilor de afaceri.  
La mulți ani! Mult succes în activitate tuturor
experților contabili și contabililor autorizați!

 

Membrii CECCAR sunt foarte importanţi pentru mediul de afaceri. Ei desfășoară o muncă foarte migăloasă, care presupune o activitate intensă, multe
cunoştinţe și o bună pregătire în activitatea pe care o prestează. Profesioniştii contabili sunt necesari, indispensabili pentru bunul mers al economiei, pe
serviciile lor bazându-se întreaga societate. Contabilitatea nu trebuie confundată sau redusă la întocmirea şi clasarea de documente sau alte înscrisuri, ci la
conducerea financiară a societăţilor şi instituţiilor, într-o manieră care să corespundă exigenţelor actuale: integrarea europeană, libera circulaţie a bunurilor
şi a banilor, transparenţa în utilizarea resurselor şi a fondurilor comunitare. Contabilul societății desfășoară o muncă intensă în viața de zi cu zi, el
împlicându-se și în managementul firmei, deoarece nu toți patronii sunt școliți pentru această calitate. Felicit conducerea filialei pentru iniţiativa de a invita la
această aniversare şi elevi de la Colegiul Economic Călăraşi, cei care reprezintă generaţia viitoare de experţi contabili. La mulţi ani, CECCAR! La mulți ani,
România!

Sunt onorat că mă aflu în prezența unor profesioniști, a
unor oameni care și-au dedicat cariera profesiei de

contabil. Activitatea expertului contabil include,
inevitabil, și o componentă de interacțiune cu sectorul

public, deci, implicit, și cu Curtea de Conturi, fie că
vorbim despre expertizele dispuse de instanțele de
judecată în litigiile Curții de Conturi, fie că vorbim

despre situațiile în care unii dintre dumneavoastră
prestează servicii financiar-contabile către diverse

instituții publice, în special primării, care externalizează
serviciile de contabilitate unor experți contabili. 

Având în vedere că este o zi specială, vă rog să primiți
toate urările de bine din partea mea și a echipei mele!

Vă doresc succes în activitate! La mulți ani!   

George Iacob, prefectul judeţului Călăraşi
Marius Culea, directorul

Camerei de Conturi Călăraşi

Ing. Marian Drăgan, președintele  
Camerei de Comerț, Industrie și Agricultură Călărași



Filiala Călărași
Mulțumim pentru colaborarea dintre instituții. La mulți

ani, profesioniștilor contabili! La mulți ani, România!
Profesia contabilă este o profesie care s-a adaptat și se adaptează întotdeauna la
evoluția mediului de afaceri și a societății, în ansamblul ei. Într-o eră digitalizată,
profesia contabilă se află în plin proces de a se reinventa. Competențele
profesioniștilor contabili trebuie actualizate la realitatea economiei de azi și de
mâine.  
Vă felicit pentru modul în care vă desfăşuraţi activitatea, întreaga economie
bazându-se pe activitatea financiar-contabilă desfăşurată de dumneavoastră.  
La mulţi ani! Sănătate şi mult succes în activitate! 
 

Daniela Constantin, inspector adjunct la Inspectoratul
Teritorial de Muncă Călărași

Ziua Națională a Contabilului Român ne oferă de fiecare dată o ocazie în plus de a ne promova
profesia contabilă și rolul acesteia în viața economico-socială, de a schimba idei și de a obține
informații utile și constructive pentru activitatea ce o desfășurăm. Este o nouă ocazie de a
contribui la popularizarea și ridicarea prestigiului profesiei contabile și a CECCAR.  
Vă felicit pentru activitatea desfășurată și pentru rezultatele obținute! La mulți ani și mult succes
în activitate! 

Prof. Steluţa Caraion, inspector școlar general adjunct la
Inspectoratul Școlar Județean Călărași, expert contabil

Expert contabil Cornel Nicolescu, președintele
Consiliului Filialei CECCAR Călărași

Ing. Marian Drăgan, Președintele Camerei de Comerț, Industrie și Agricultură a
Județului Călărași

Particip în fiecare an la acest eveniment şi sunt
plăcut surprins de organizarea acestei zile, a

noastră, a profesioniștilor contabili.  
Felicitări tuturor! La mulți ani!

Ionel Vlăsceanu, expert contabil



Filiala Cluj 
 

Ing. Marian Drăgan, Președintele Camerei de Comerț, Industrie și Agricultură a
Județului Călărași

Sala Ballroom, Double Tree by Hilton Hotel
din Cluj-Napoca 

Organizarea Zilei Naționale a Contabilului Român din acest an stă mai mult ca oricând sub semnul istoriei. Sărbătorirea Centenarului
Marii Uniri de la 1918 ne obligă – pe fiecare categorie socio-profesională din România de azi – să reflectăm cu responsabilitate sporită
la datoria generației noastre. Așa cum generația Marii Uniri și-a îndeplinit cu prisosință menirea, în ciuda numeroaselor dificultăți
legate de sfârșitul Primului Război Mondial, de situația critică în care se afla țara noastră, așa și noi trebuie să ne străduim mai mult să
eliminăm, prin activitatea pe care o desfășurăm, obstacolele reale sau imaginare, greutățile inerente datorate evoluției interne din
ultimele decenii sau contextului internațional, și astfel să contribuim, cu ce ne stă în putință, la progresul material și spiritual al țării.  
Corpul experților contabili a avut încă de la înființarea sa, în urmă cu aproape o sută de ani, un rol major în procesul de modernizare
din România, de aliniere la instituții și practici validate în timp în spațiul occidental. Astăzi, mai mult ca oricând, pe umerii acestei
categorii socio-profesionale stau responsabilități multiple și fără o implicare susținută și responsabilă a membrilor CECCAR în
dezvoltarea economiei nu se poate imagina o Românie demnă, prosperă și respectată în areopagul internațional.  
Vivat, crescat, floreat! 

Ziua Contabilului înseamnă mult pentru mine dintotdeauna, însă
anul acesta sărbătoarea mi s-a părut mai frumoasă. Apreciez

semnificaţia zilei de 13 iulie şi cred că această nouă dată de
celebrare este o bună alegere. La Cluj-Napoca organizarea

evenimentului  s-a dovedit la înălţimea acestei zile şi a aşteptărilor
mele de la un preşedinte de filială tânăr, dinamic şi creativ. 

Mesajele transmise au îmbinat reuşit momentul celebrării celor 97
de ani de profesie contabilă cu al anului Centenarului. 

Prof. univ. dr. Adela Deaconu, Facultatea de Ştiinţe Economice şi
Gestiunea Afacerilor, Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca

Prof. univ. dr. Ioan Bolovan, Directorul Institutului de Istorie „George Barițiu” al
Academiei Române și prorector al Universităţii Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca



Filiala Cluj 
 

Ing. Marian Drăgan, Președintele Camerei de Comerț, Industrie și Agricultură a
Județului Călărași

 Marcarea Zilei Naţionale a Contabilului Român la Filiala CECCAR
Cluj a fost un eveniment de înaltă ţinută, care a reuşit să îmbine
într-un mod armonios solemnitatea cu voia bună şi bucuria de a
împărtăşi împreună acest moment de sărbătoare. Invitaţii de
seamă de la nivelul judeţului Cluj, care ne-au onorat cu prezenţa,
ne-au adresat nouă, profesioniştilor contabili, cuvinte deosebite,
astfel încât să rămânem pe deplin conştienţi de responsabilitatea
deosebită pe care o avem în exercitarea profesiei noastre. 
La mulți ani!

Conf. univ. dr. Cristina Boţa-Avram,  
Facultatea de Ştiinţe Economice şi Gestiunea Afacerilor,

Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca

O zi a bucuriei, organizată de oameni pentru oameni, din inima Clujului. Un eveniment în care  
ne-am dat mâna în ritmul bucuriei şi ne-am îmbrăţişat, cu recunoştinţă, mentorii care ne-au
călăuzit spre  demnitate, claritate şi calitate în această profesie! 
Ne-am reunit oameni frumoşi şi colegi dragi pentru că vrem să  „Contăm Noi pentru Noi", înainte
de a conta, nu numai prin Ştiinţă, Independenţă şi Moralitate, ci mai degrabă prin Conştiinţă,
Demnitate, Solidaritate şi Cooperare.

Luminiţa Mocean, expert contabil



Filiala Cluj 
 

Ing. Marian Drăgan, Președintele Camerei de Comerț, Industrie și Agricultură a
Județului Călărași

Aniversarea celei de-a XIV-a ediţii a Zilei Naţionale a
Contabilului Român în anul 2018 în cadrul Filialei Cluj a

CECCAR a marcat mai multe elemente de noutate absolută
pentru profesia contabilă clujeană, aşa cum se cade, de
altfel, într-un an de sărbătoare pe care îl întâlnim o dată
în viaţă: Centenarul Marii Uniri de la 1 Decembrie 1918.  

Un eveniment de excepție pentru profesia contabilă
clujeană, într-un an de excepţie pentru România. 

La mulți ani, CECCAR! La mulți ani, România!

Conf. univ. dr. Adrian Groşanu,  
preşedintele Consiliului Filialei CECCAR Cluj

Aşa cum am mai spus-o şi cu alte
ocazii, instituţia noastră doreşte o
dezvoltare şi o consolidare a
parteneriatului atât cu contribuabilii,
cât şi cu organismele profesionale,
îndeosebi cu CECCAR. 
Ne propunem să ne implicăm şi să
participăm activ la toate
evenimentele organizate de CECCAR,
având în vedere că instituţia noastră
este printre principalii beneficiari al
informaţiei contabile. 
Vă dorim mult succes şi vă asigurăm
de întreaga noastră colaborare.

Dr. ec. Ioan Pop, directorul general al Direcției
Generale Regionale a Finanțelor Publice Cluj-Napoca



Filiala
Constanța 

 

Ing. Marian Drăgan, Președintele Camerei de Comerț, Industrie și Agricultură a
Județului Călărași

În anul Centenarului, CECCAR aniversează 97 de ani de profesie reglementată, ceea ce ar
trebui să inspire mândrie pentru orice profesionist contabil din România. Este importat să ne
promovăm profesia, astfel ca mediul de afaceri și instituțiile statului să înțeleagă rolul pe care
experții contabili îl au în dezvoltarea afacerilor și a economiei naționale. 

Restaurantul „Don Corleone” din Mamaia 

Gheorghe Ivașcu, președintele Consiliului Filialei CECCAR Constanța

Apreciez disponibilitatea filialei pentru organizarea meselor rotunde lunare,
mediate de reprezentanți ai instituției pe care o reprezint, și îmi exprim
speranța că membrii filialei au găsit răspunsuri și soluții pentru toate
problemele lor. Felicitări tuturor! La mulți ani!

Este util ca dumneavoastră, membrii CECCAR, să vă
implicați activ în acțiunile Corpului în ceea ce
privește propunerile de modificări legislative.
Acestea sunt analizate și sunt înaintate ministerelor
de resort. „ContaȚi pe Noi. ContaȚi, cu Noi.
Întotdeauna!”

Mihai Steriu, director în cadrul Administrației Județene
a Finanțelor Publice Constanța

Ștefan Mihu, membru în  
Consiliul Superior al CECCAR



Filiala Covasna 
Sala de ședințe a Complexului
„Kolcza” din Sfântu Gheorghe 

 
Colaborarea profesională cu filiala CECCAR le este de mare ajutor
ambelor tabere de profesioniști. La mulți ani cu ocazia Zilei Naționale a
Contabilului Român!

Felix Turturică, șef administrație adjunct,  
Administrația Finanțelor Publice Covasna

Trebuie să avem un sentiment de mândrie
datorită apartenenței la familia CECCAR.
Felicitări tuturor! La mulți ani! „ContaȚi pe Noi.
ContaȚi, cu Noi. Întotdeauna!”

Benkő Pál, președintele Consiliului  
Filialei CECCAR Covasna

Importanța și rolul profesiei contabile sunt incontestabile. Să fii contabil
înseamnă dezvoltare permanentă, receptivitate, imaginație și talent. Îmi doresc ca
prin spiritul optimismului și prin putere de muncă toți profesioniștii contabili să
facă față provocărilor din economie.  
Le mulțumesc tuturor colaboratorilor, care prin munca lor au contribuit la buna
desfășurare a procesului de justiție, iar Ziua Națională a Contabilului Român să
aducă în sufletul fiecăruia dintre noi sentimentul responsabilității și încredere. La
mulți ani!    

Kamilla Peli, referent Biroul local pentru expertize judiciare
tehnice și contabile din cadrul Tribunalului Covasna 
 
 



Nu am uitat niciodată că sunt expert contabil și vin cu
mare plăcere la toate acțiunile profesionale ale filialei. Ca

președinte al Camerei de Comerț și Industrie Covasna,
propun încheierea unui parteneriat cu filiala CECCAR

pentru o colaborare fructuoasă în domeniul economic și
pentru a servi interesele întreprinzătorilor contabili.

András-György Edler, președintele Camerei de Comerț
și Industrie Covasna

Mulțumim pentru colaborarea strânsă și permanentă între CECCAR și
ASIMCOV și, nu în ultimul rând, pentru cea legată de incubatorul de afaceri.
În continuare trebuie să lucrăm împreună, mână-n mână, să facem ca
economia țării să meargă înainte în mod independent, având numai
scopuri de dezvoltare și prosperitate.

Miklós-Levente Bagoly, președintele  
Asociației Întreprinderilor Mici și Mijlocii Covasna

Liliana Balmuș, inspector şef adjunct în cadrul
Inspectoratului Teritorial de Muncă Covasna

Profesioniștii contabili joacă un rol deosebit de important în societate,
ajutându-i foarte mult pe manageri prin simplul fapt că acțiunile lor,
la momentul potrivit, determină firmele să se dezvolte și să devină
profitabile. Profesia contabilă gestionează, calculează și păstrează
echilibrul între cât trebuie să luăm și de unde trebuie să luăm.

Filiala Covasna 



Filiala
Dâmbovița 

 

Sala Auditorium a Muzeului de Istorie din Târgovişte 
ANAF Dâmboviţa, unul dintre cei mai importanţi parteneri ai profesiei

contabile pe plan local, dacă nu chiar cel mai important, salută
profesioniştii contabili cu ocazia Zilei Naţionale a Contabilului Român şi le

urează un călduros „La mulţi ani!”.  
Apreciem munca acestora şi recunoaştem importanţa acestui corp

profesional de elită, inclusiv în ceea ce priveşte funcţia principală a ANAF,
aceea de colectare a veniturilor la bugetul de stat. Din această perspectivă,

dorim să transmitem şi cu această ocazie angajamentul şi deschiderea
noastră pentru îmbunătăţirea continuă a relaţiei cu profesioniştii contabili.
Se ştie că una dintre cele mai mari griji şi responsabilităţi a unui contabil o

reprezintă îndeplinirea obligaţiilor fiscale ale clientelei, mai ales în contextul
deselor schimbări legislative fiscale şi a neclarităţii acestora. Asigurăm

contabilii dâmboviţeni că suntem alături de ei şi că le vom oferi în fiecare zi
sprijinul de care au nevoie.

Cătălin-Constantin Dumitru, expert contabil,  
manager public superior în cadrul Administrației

Județene a Finanțelor Publice Dâmbovița

Vreau să felicit, pe această cale, conducerea Filialei CECCAR Dâmboviţa pentru modul în care organizează, în spaţiile
Universităţii Valahia din Târgovişte, cursurile de formare profesională. De asemenea, vreau să mulţumesc pentru
protocolul încheiat cu universitatea, prin care absolvenţii noştri au echivalate anumite examene la intrarea în profesie.
La mulţi ani, cu bine, tuturor membrilor Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România!

Conf. univ. dr. Mircea Constantin Duică, decanul Facultăţii de Ştiinţe
Economice din cadrul Universității Valahia din Târgovişte 

Colaborarea cu Filiala CECCAR Dâmbovița este una aproape simbiotică, în sensul că noi furnizăm
competenţele de bază absolvenţilor noştri, care, ulterior, prin intrarea în acest for al experţilor contabili
şi contabililor autorizaţi, sunt pregătiţi în cadrul cursurilor de formare profesională continuă.

Ziua Națională a Contabilului Român a
fost un prilej minunat de a sărbători

împreună și 100 ani de la făurirea
României Mari. Cadrul ales, ținuta

discursurilor și organizarea
ireproșabilă m-au făcut să simt că sunt

român, să cred că țara noastră are
viitor și că înaintașii noștri nu s-au

jertfit degeaba!

Mircea Boharu, expert contabil



Filiala
Dâmbovița 

 

În ultimele decenii, mediul de afaceri a înţeles că nu este suficient să fii foarte bun, foarte competitiv şi foarte adaptat la cerinţele
pieţei, ci trebuie să fii şi foarte bine integrat în comunitatea din care faci parte. Deci nu este suficient să îndeplineşti doar atribuţiile
specifice, ci trebuie să faci ceva mai mult pentru cei din jurul tău. Mă bucur că Filiala CECCAR Dâmboviţa a înţeles acest lucru şi în
anul 2012 am dezvoltat un parteneriat – foarte puțin probabil (realizabil) între o bibliotecă – despre care ştim că lucrează mai mult cu
şcoala, cu sistemul de învăţământ, cu diverse autorităţi publice – și un organism profesional. Care ar fi legătura? S-a dovedit că
aceasta a fost aproape organică, deoarece conducerea filialei a înţeles că trebuie să implice comunitatea profesiei şi în educarea
tinerilor, mai ales în modul nonformal. Aşa se face că în ultimii ani Filiala CECCAR Dâmboviţa şi programele ei au devenit o
componentă esenţială pentru programele de educaţie  nonformală ale Bibliotecii Judeţene „Ion Heliade Rădulescu” Dâmboviţa. Ne
gândim la programe ca „Şcoala altfel”, „Micii contabili”, care se bucură de o mare popularitate. La fel programul  „Vacanţa la
bibliotecă”, de care beneficiază în fiecare an peste 200 de elevi, ce a integrat o componentă foarte serioasă.  
La mulţi ani! Vă urez o dezvoltare cel puţin la fel de dinamică cum aţi avut în ultimii ani şi vă mulţumesc pentru că existaţi în
comunitatea dâmboviţeană.   

Dr. Alexandru Ştefănescu, reprezentant al Bibliotecii Judeţene „Ion Heliade Rădulescu” Dâmboviţa

Manifestările din Sala Auditorium a Muzeului de Istorie mi-au reamintit cât
de importantă a fost și este profesia noastră contabilă, începând cu data de
13 iulie 1921, ziua semnării de către Regele Ferdinand I a decretului regal
de înființare a CECCAR și continuând cu tot efortul depus pentru
continuitate și dezvoltarea profesiei. 
Sunt extrem de fericită că am putut să iau parte la încă o părticică scrisă de
istorie a CECCAR! 

Raluca Mircea, expert contabil



Filiala
Dâmbovița 

 

Ne-am bucurat, am primit felicitări de la invitați, ne-am felicitat
între noi, am primit premii și am simțit că deja, ca urmare a
activității noastre desfășurate în mod responsabil, cu respectarea
normelor profesionale, în concordanță cu prevederile legale, am
reușit să cucerim încrederea mediului de afaceri, a investitorilor,
dar și a organismelor de control ale statului. 
La mulți ani, dragi colegi! 

Marijana Buţă, expert contabil

Cu ocazia Zilei Naționale a Contabilului Român vă felicit pentru profesionalismul
dumneavoastră și să vă transmit cele mai sincere urări de bine. Ne face o deosebită

plăcere să colaborăm cu asemenea oameni de excepție. Adevărați români și adevărați
profesioniști. 

La mulți ani, dragi colegi, încununați de succes și performanță! Cu români de excepție,
profesia noastră este apreciată și respectată. Întreaga societate practic se bazează pe noi,

CONTează pe noi. Cu experți contabili deosebiți ca dumneavoastră, noi suntem mai buni și
mai puternici. Vă mulțumesc că existați și vă urez succes în activitate și să vă bucurați de

cele mai frumoase realizări!  
La mulți ani, România! La mulți ani, CECCAR!  

Gabriela Anghel, președintele Consiliului Filialei CECCAR Dâmbovița

Am participat cu mare plăcere la un
eveniment de înaltă ținută, împreună cu
colegi, membri ai filialei Dâmbovița. La

mulți ani, contabili profesioniști!

Mioara Dinu, expert contabil



Filiala Dolj 
Sala de cursuri „Constantin C. Demetrescu” a
Filialei CECCAR Dolj 

Magdalena Mihai, prorector al Universității din Craiova

De Ziua Națională a Contabilului Român adresez sincere
felicitări și tot binele din lume tuturor celor ce practică profesia
contabilă și participă la creșterea prestigiului acesteia! 
La mulți, frumoși și sănătoși ani! 

Conf. univ. dr. Drăgan Cristian Ovidiu,
președintele Consiliului  

Filialei CECCAR Dolj

Sunt onorat că ne aflăm împreună
cu prilejul Zilei Naționale a
Contabilului Român. Vă doresc
numai realizări în plan personal și
profesional! 
Este o zi cu o semnificație deosebită,
cei 97 de ani de existență a Corpului
sugerând tradiție și continuitate,
într-un domeniu supus schimbărilor
multiple impuse de mediul de
afaceri. 



Filiala Galați 
Sala de conferinţe a Hotelului Vega din Galați 

Poate ca nu o să vă vină să credeţi, dar o zi în care se sărbătoreşte Ziua Naţională a Contabilului
Român, extrem de importantă pentru breaslă, în care se vorbeşte despre legi, calcule, decrete, raportări,

puteri economice, experţi, cifre, SAP, IMM-uri, societăți, implementări şi câte şi mai câte, poate deveni,
pentru o clipă, o seară de povestit. Şi de ce nu?! Sigur că suntem obişnuiţi ca la un asemenea moment

aniversar să ţinem cuvântări, să prezentăm un raport de realizări, să primim distincţii, dar… la acest
eveniment lucrurile au fost şi s-au simţit altfel.  

Angela Baciu, scriitor

Este un moment de sărbătoare, fiind pentru prima dată când serbăm așa cum se cuvine Ziua Națională a Contabilului
Român, odată cu aniversarea celui mai important moment din istoria profesiei contabile românești, respectiv înființarea, la
data de 13 iulie 1921, prin decret regal al Regelui Ferdinand I al României, a Corpului de Contabili Autorizați și Experți
Contabili din România. 
Merită să amintim, în acest context, rolul și importanța celui care a fost Grigore Trancu-Iași, un aristocrat al profesiei
contabile românești, care printr-un efort necontenit a reușit să unească voința și crezul profesioniștilor contabili de la acel
moment într-un singur glas. 
Mesajul de unitate transcede timpului, fiind tot mai actual în momentul de față. Pentru a fi o profesie puternică trebuie să
fim uniți! 
Vă mulțumesc, dragi colegi, pentru contribuția voastră la dezvoltarea profesiei contabile pe plan local. Vă doresc sănătate,
fericire, echilibru, răbdare și înțelepciune, urări ce definesc această zi-simbol din viața CECCAR. 
La mulți ani! Elena Ecaterina Chivu, președintele  

Consiliului Filialei CECCAR Galați

Mai întâi, nu a fost un proiect ca toate celelalte. Pentru că pe lângă acest eveniment, organizatorii au dorit să sărbătorească şi
ia, frumoasa noastră ie. Şi cum să legi cele două subiecte în aşa fel încât să te emoţioneze fiecare moment, să îţi placă ce vezi, să

fii sincer cu tine şi cu ceilalţi, să îţi doreşti să mai sărbătoreşti această zi? Toţi cei prezenţi la eveniment dăruiau… dăruiau
bucurie, zâmbete, emoţie, mulţumire… 

Discuţiile de după eveniment, subiectele, feedbackurile ne-au arătat că asemenea seri (de sărbătoare, aniversare, de mărţişor,
Ziua femeii, Ziua iei, Ziua contabilului, Ziua copilului, sărbătorile de iarnă, serile tematice, campaniile umanitare şi multe altele)

aduc zâmbete, bucurie, stare de bine, un soi de „evadare” într-o… altfel de poveste!!! Ca să avem ce povesti! 
Felicitări, stimaţi experţi contabili, pentru realizările dumneavoastră şi pentru tot ce faceţi!



Apreciez activitatea membrilor
CECCAR. Experţii contabili sunt cei
care ne uşurează munca, aducând
lămuriri în cauzele aflate pe rolul

Inspectoratului Judeţean de Poliţie.
Felicitări, CECCAR! La mulți ani!

Cornel Georgian Mototolea, inspector șef al
Inspectoratului Județean de Poliție Galați 

Felicitări membrilor CECCAR pentru munca depusă zi de zi! Fără ei nu
ar fi posibilă o disciplină a contribuabililor gălăţeni. Mulțumim pentru
deschiderea pe care o aveți în colaborarea cu AJFP Galaţi, pentru
seminarele lunare comune pe teme de fiscalitate.

Viorel Acsente, șef administraţie adjunct colectare persoane
juridice al Administrației Județene a Finanțelor Publice Galaţi

Mulţumesc pentru strânsa colaborare dintre CECCAR şi Patronatul Întreprinderilor Mici şi Mijlocii. Între aceste
două organisme există un parteneriat care trebuie continuat şi întărit.  
Membrii CECCAR sunt principalii parteneri ai antreprenorilor şi fără munca experţilor contabili multe decizii
economice nu ar mai avea fundament.  
Apreciez că CECCAR a fost, este şi trebuie să fie în continuare un organism independent, etalon al
profesionalismului în acest domeniu de activitate. La ceas aniversar, îi felicit pe membrii CECCAR! La mulți ani! 
 
 Marian Filimon, preşedintele Patronatului Întreprinderilor Mici şi Mijlocii Galaţi

Filiala Galați 



Apreciez că reuşim, în continuare, să fim o profesie unită, numărul
participanţilor la acest eveniment fiind consistent şi în acest an, la fel ca

în anii precedenţi. Suntem printre puţinele profesii şi organisme
profesionale care au o astfel de zi naţională. Felicitări pentru

organizarea acestui eveniment!

Răducan Oprea, directorul Oficiului Registrului Comerţului  
de pe lângă Tribunalul Galaţi

Mulţumesc pentru buna colaborare cu
Filiala CECCAR Galaţi şi cu membrii acesteia.
Am avut câteva acţiuni comune împreună şi
consider că acestea sunt utile pentru mediul
de afaceri. La mulţi ani tuturor
profesioniştilor contabili! La mulți ani,
CECCAR!

Viorel Dumitru, inspector-şef al
Inspectoratului Teritorial  

de Muncă Galaţi

Filiala Galați 



Filiala Giurgiu 

La cea de-a 97-a aniversare a profesiei contabile reglementate în
România, în numele membrilor Consiliului filialei consider că

manifestările dedicate Zilei Naționale a Contabilului Român s-au
bucurat de un real succes, pentru participanţi fiind un nou prilej

de a discuta, de a schimba idei şi de a obţine informaţii utile şi
constructive în activitatea pe care o desfăşoară. De asemenea, a

fost o nouă ocazie de a contribui la popularizarea şi ridicarea
prestigiului profesiei contabile şi al CECCAR, organismul care

reglementează această profesie în România.

Florin Ghinea, preşedintele Consiliului Filialei CECCAR Giurgiu 

Sala Mare a Centrului Cultural Local „Ion Vinea” din Giurgiu 

Vă asigur de întreaga deschidere a instituției pe care o
reprezint pentru o colaborare cât mai fructuoasă cu

Filiala CECCAR Giurgiu. Le urez tuturor participanților,
tuturor membrilor filialei și familiilor acestora sincere și
calde urări de sănătate, bucurii și împliniri! La mulți ani!

Daniela Elena Ilie, șef administraţie al Administrației
Județene a Finanțelor Publice Giurgiu

Îi mulțumesc conducerii filialei pentru invitație,
participarea la aceste manifestări devenind
deja o tradiție, încă din primul an de mandat
de viceprimar.  
Calde și sincere urări tuturor membrilor filialei
și familiilor acestora. La mulți ani!

Ion Dragomir, viceprimar al  
municipiului Giurgiu



Filiala Gorj 
Sala de cursuri a Filialei CECCAR Gorj 

Acum, la ceas aniversar, în anul Centenarului Unirii și la 97 de ani de viață a CECCAR, vă urez, împreună cu
întregul Consiliu al filialei și cu personalul executiv, un călduros ,,La mulți ani!” și spor în toată activitatea
dumneavoastră.  
Acțiunile întreprinse de noi au rolul asigurării realizării misiunii organismului profesional, acela de a servi
interesul public, de a întări profesia contabilă și de a contribui la dezvoltarea economiei.  
Evenimentul marcat de noi se bucură deja de un mare interes din partea mediului de afaceri, iar Topul local al
membrilor CECCAR este o oportunitate de deschidere și promovare, o carte de vizită a oricărui profesionist
contabil. Continuând tradiția, sunt premiați profesioniștii contabili care au avut rezultate notabile anul trecut.
Succesul de care ne putem bucura depinde de noi, dacă ne dorim să transformăm provocările în oportunități. 
 

Expert contabil Maria Mariana Somnea, președintele Consiliului Filialei CECCAR Gorj

Relaţiile de colaborare dintre Filiala CECCAR Gorj şi instituţia pe care o reprezint
sunt foarte bune. Mă simt onorată să mă aflu alături de profesioniști contabili,
pentru a sărbători împreună Ziua Națională a Contabilului Român. Ne dorim ca
și pe viitor colaborarea cu conducerea filialei să fie la fel de bună, iar întâlnirile
pe teme legislative să fie la fel de fructuoase pentru ambele părți. Fără
dumneavoastră, munca noastră, a celor din administraţie, ar fi aproape fără
obiect. Ştiu foarte bine că activitatea pe care o desfășurați nu este deloc uşoară.
Este o onoare să vă felicit pentru determinare şi profesionalism şi să vă urez mult
succes în continuare.

Teodora Vlaicu Popa, reprezentant al
Administrației Județene a Finanțelor Publice Gorj



La mulți ani tuturor profesioniștilor
contabili! Felicitări pentru munca
dumneavoastră! Prin activitatea pe care o
desfășurați aduceți valoare și respect
profesiei contabile. Apreciez lucrările
întocmite de membrii Filialei CECCAR Gorj și
îmi exprim disponibilitatea de a sprijini în
continuare propunerile legislative transmise
de conducerea CECCAR.

Dan Vîlceanu, deputat PNL de Gorj

Mulțumesc pentru recunoașterea performanței
societății de expertiză contabilă pe care o conduc, prin
acordarea premiului II pentru activitatea desfășurată

în cadrul firmei în anul 2017, în cadrul Topului local al
membrilor CECCAR din județul Gorj. Orice firmă își

doreşte o clasare pe podium şi o diplomă de top, care
să îi dea strălucire şi greutate cărţii sale de vizită în

relaţiile comerciale. Prezenţa între primii trei clasaţi
din branşă are o valoare generatoare de încredere şi

respect pe piaţă şi aducătoare de clienţi.

Expert contabil Mariana Angelica Militaru, membru titular în
Consiliul Filialei CECCAR Gorj

Filiala Gorj 



Filialele
Harghita și 

Neamț 
 

Hotelul Lacu Roșu din localitatea Lacu Roșu,
județul Harghita  

Pentru filialele Neamț și Harghita, Ziua Națională a
Contabilului Român 2018 a reprezentat o dublă premieră:
pentru prima dată două filiale au decis să sărbătorească
acest eveniment împreună și tot pentru prima dată acesta
a avut loc la data de 13 iulie – ziua semnării decretului
regal de înființare a Corpului. 
La Lacu Roșu, în apropiere de Cheile Bicazului, colegii din
cele două județe au avut ocazia de a se întâlni și de a
discuta formal și informal despre profesia contabilă.
Inițiativa a avut un impact pozitiv asupra relațiilor de
colaborare între colegii membri CECCAR. 
La mulți ani tuturor profesioniștilor contabili! La mulți ani,
România! 

Mihaly Gencsi, președintele Consiliului Filialei CECCAR Harghita 
și 

Adrian Vasile Huci, președintele Consiliului Filialei CECCAR Neamț 



Filialele
Harghita și 

Neamț 
 

Deși am fost obișnuiți ca acest eveniment să fie
sărbătorit în fiecare an în ziua de 21 septembrie,
trebuie să recunosc că schimbarea datei acestei
sărbători cu 13 iulie a fost un lucru benefic din
mai multe puncte de vedere. Așa cum bine se
știe, în această perioadă, în munca desfășurată
de noi, nu suntem foarte constrânși de atât de
multe termene pentru depunerea diferitelor
declarații sau situații.  
Mulțumesc că și în acest an ați făcut posibil ca
această zi să fie un prilej de bucurie pentru
participanți. Apreciez atât locația aleasă, cât și
faptul că prin organizarea în parteneriat cu
Filiala CECCAR Neamț am avut oportunitatea să
cunoaștem colegi de breaslă din județul limitrof,
într-o zonă unde natura ne-a oferit o oază de
liniște și frumusețe.  
Peste trei ani vom avea centenarul organismului
nostru profesional, iar până atunci le doresc
tuturor multă sănătate.  
La mulți ani! 

Ana Ferent, expert contabil

Participarea Agenţiei Județene pentru Ocuparea
Forţei de Muncă Neamț la evenimentul organizat de

CECCAR Neamț și CECCAR Harghita, împreună cu
experți contabili și contabili autorizați din cele două

județe, reprezentanți ai instituțiilor cu activitate în
domeniul de interes și ai mediului legislativ a

constituit un bun prilej pentru discuții și propuneri
interesante pe baze parteneriale. 

AJOFM Neamț a promovat şi dezvoltat de-a lungul
timpului relaţii de bună colaborare cu asociații

profesionale, autorități ale administrației publice
locale, cu organizații guvernamentale, cu societatea

civilă, cu parteneri sociali și cu alte servicii publice,
informând decidenții politici despre propunerile de
îmbunătățire a legislației, astfel încât întâlnirea din
data de 13 iulie s-a încadrat în obiectivul instituției

de a stabili parteneriate cu actorii implicați pe piața
muncii. 

Având în vedere importanța activităților desfășurate
în cadrul CECCAR, le dorim succes în continuare și îi
asigurăm pe membrii acestui organism profesional

de suportul și deschiderea noastră. 

Daniel Chirilă, directorul executiv al Agenţiei
Județene pentru Ocuparea Forţei de Muncă Neamț



Filialele
Harghita și 

Neamț 
 

Am deosebita plăcere să vă felicit pentru organizarea Zilei Naționale a
Contabilului Român din data de 13 iulie 2018. 

Evenimentul a reprezentat un prilej atât pentru interacțiunea colegilor din
domeniu din cele două județe, Harghita și Neamț, cât și pentru invitații din

partea instituțiilor publice și a mediului de afaceri, care au avut ocazia de a
cunoaște și împărtăși păreri, impresii, rezultate din domeniul de activitate a

CECCAR. 
Organizarea și desfășurarea acestei ediții a Zilei Naționale a Contabilului
Român le-am apreciat ca fiind de înaltă ținută, ocazie cu care mulțumim

pentru invitație și vă asigurăm de întreaga noastră considerație și
disponibilitate în relațiile noastre viitoare.

Mihaela Capitanu, reprezentant al
Inspectoratului Teritorial de Muncă Neamț

Am dat curs cu mare plăcere invitației
primite, pentru a fi alături de prietenii
și membrii CECCAR Neamț și Harghita,
cărora le mulțumesc pe această cale,
urându-le în același timp mult succes,
energie și dăruire în desfășurarea cu
profesionalism a acestei profesii
frumoase, cea de contabil.

Dan Manoliu, senator

Se observă o direcţie foarte bună de modernizare în ceea
ce priveşte administrarea problemelor ce ţin de profesia
contabilă, profesie care în România este în continuă
schimbare.  
Activitatea contabilă este destul de obositoare, de aceea e
de dorit ca firmele prestatoare de servicii contabile să îşi
unească resursele de muncă și să utilizeze resursele
informatice la nivel cât mai ridicat, pentru a avea o
activitate cât mai profitabilă. 
La mulți ani! 

Gheorghe Bogdan Citirigă,
expert contabil

Ziua de 13 iulie a fost o zi specială din mai
multe considerente, și anume: am sărbătorit,
pe lângă Ziua Națională a Contabilului, și cei

97 de ani de existență a CECCAR în anul
Centenarului și, de asemenea, în premieră,

două filiale – Harghita și Neamț – au
petrecut împreună într-o locație deosebită,
la Lacu Roșu. Mulțumim pentru această zi

specială! La mulți ani!

Levente Bodor, expert contabil



Filiala
Hunedoara 

Astăzi nu este vorba doar despre CECCAR Hunedoara. Este
vorba despre profesioniștii contabili din județul Hunedoara și
din toată țara.  
În calitate de membru al Consiliului Superior al CECCAR vă
comunic faptul că reglementarea corectă a profesiei și
recunoașterea acesteia atât la nivel național, cât și extern
reprezintă prioritatea noastră. 
La mulți ani tuturor!

Maria Mornea, membru în Consiliul Superior al CECCAR

Sala de cursuri a Filialei CECCAR Hunedoara 

A fi un bun contabil este o adevărată
artă, ținând cont de desele modificări
atât în ceea ce privește domeniul
fiscal, cât și reglementările contabile.  
Vă urez succes tuturor!

Angelica Băcean, consilier superior în
cadrul Biroului asistență contribuabili din

cadrul Administrației Județene a Finanțelor
Publice Hunedoara

Activitatea desfășurată de experții contabili judiciari
pentru lămurirea cauzelor din dosarele penale
joacă un rol important pentru instituția noastră.  
La mulți ani cu acest prilej de sărbătoare!

Comisar șef Ovidiu Gabriel Bîrlea, împuternicit șef al
Inspectoratului de Poliție al Județului Hunedoara

Apreciez progresul profesiei din ultimul timp, datorat
atât dezvoltării tehnologice – de la documentul
cumulativ și balanța manuală în care se căuta,
pentru echilibrare, diferența de bani, la
informatizarea aproape completă –, cât și abordării
diferite a tratamentelor contabile.

Mircea Laurențiu Radu, expert contabil

Când organismul profesional îmi strânge mâna
și mă felicită, momentul este foarte important și

face să merite toate eforturile permanente. Îmi
dă sentimentul că și eu contez.

Alina Buciu, expert contabil 



Filiala Ialomița 
Centrul Cultural UNESCO „Ionel Perlea” din Slobozia 

Vă felicit pentru că ați organizat acest eveniment sub egida
Centenarului, demonstrând că idealurile care au stat la baza Unirii

în 1918 s-au menținut până astăzi... Nu cred că mai este cazul să
spun cât de importantă este profesia de contabil. Am avut șansa să

lucrez atât în mediul privat, cât și în sectorul public, și cred că nu
există instituție, societate profitabilă dacă nu există și un contabil la

fel de performant, la fel de bun. Știu că nu vă este ușor, așa cum nici
nouă, în administrația publică, nu ne este ușor, pentru că dinamica

cu care se modifică legislația aduce multe provocări, iar
dumneavoastră sunteți printre primii care trebuie să adaptați ceea
ce se modifică. Am convingerea că la nivelul județului Ialomița sunt

foarte mulți profesioniști.  
La rândul meu, tot ceea ce am realizat până la acest moment am

putut să fac cu sprijinul unor oameni de valoare, unor contabili,
unor economiști care atunci când a fost cazul m-au susținut și

împreună am reușit să obținem rezultate bune.  
Vă felicit pentru această inițiativă. Vă doresc succes, multă sănătate

și am convingerea că împreună, toate instituțiile, vom putea să
ducem România între statele performante ale Europei.  

Vă doresc mult succes!   
La mulți ani dumneavoastră, contabililor!   

La mulți ani, România!   

Victor Moraru, președintele
Consiliului Județean Ialomița

Multă sănătate, multă răbdare și mult succes
în activitatea dumneavoastră, stimați colegi!  

La mulți ani!

Elena Buculescu, expert contabil



 

Camelia Malama, vicepreședinte al CECCAR și  
președinte al Consiliului Filialei CECCAR Ialomița

Comisar-șef de poliție Cristian Ivan, inspector-șef în cadrul
Inspectoratului de Poliție Județean Ialomița

Noi suntem beneficiarii unor activități prestate de
dumneavoastră. Aveți un standard foarte înalt, pe
care l-am apreciat întotdeauna și ca salariat, dar și
acum, ca reprezentant al Inspectoratului de Poliție al
Județului Ialomița. Mai mare a fost bucuria când am
văzut în sală domni/doamne experți cu care am
colaborat atunci când am lucrat la Serviciul Cercetări
Penale. Vă transmit, din partea IPJ Ialomița, multă
sănătate. Sperăm în aceeași colaborare foarte bună
pe care am avut-o până acum și vă mulțumim încă o
dată pentru activitatea pe care o desfășurați.  
La mulți ani! 

La mulți ani, stimați și dragi colegi și stimați invitați! Ziua de 13 iulie este un prilej
pentru a aduce un omagiu celor care au luptat și luptă, celor care au crezut și cred
în continuare în CECCAR. Suntem mulți, suntem din ce în ce mai mulți, suntem o
forță și contabilitatea a devenit, este, și a fost știința și arta stăpânirii afacerilor.
Deci cei care beneficiază de serviciile noastre sunt nu mulți, ci toți – sunteți
conștienți de asta. Suntem o forță, suntem uniți, suntem puternici și prin întreaga
noastră activitate îndeplinim obiectivele profesiei noastre, și anume credibilitate
față de instituțiile statului, încrederea clienților noștri și foarte mult profesionalism.  
La mulți ani, România!  La mulți ani, CECCAR!

Expert contabil Olivia Postole, membru titular în Comisia de disciplină a
Filialei CECCAR Ialomița, directorul adjunct al Casei de Pensii Ialomița

Filiala Ialomița 

La mulți ani, stimați colegi! La mulți ani, România! Suntem în anul Centenarului Marii Uniri, un an care ne-a oferit ocazia să îi dedicăm manifestările
prilejuite de aniversarea Zilei Naționale a Contabilului Român. După cum putem observa cu toții din analiza datelor calendaristice, profesia contabilă
s-a organizat foarte repede după Marea Unire, fiind, probabil, breasla care a reușit la momentul anului 1921 să găsească limbajul comun al tuturor
participanților la luarea deciziilor la nivel național, limbaj pe care credem că îl stăpânim și astăzi, date fiind reușitele din anii prezentului.  
Cu toții împreună, ca un Corp, putem să facem ca fiecare nouă zi în profesie să fie remarcabilă, putem să construim un viitor solid și care să ofere
perspectivă viitorilor membri, un viitor de care și ei să fie mândri, așa cum suntem și noi astăzi de înaintașii noștri și de prezent. Am certitudinea că
împreună creăm ceea ce își doresc profesioniștii contabili și, mai ales, ceea ce așteaptă beneficiarii serviciilor de la noi toți.  
Vă mulțumesc tuturor, reprezentanți ai autorităților, ai mass-mediei locale, colegilor membri CECCAR, pentru respectul arătat profesiei, pentru
susținerea acesteia și pentru implicarea de care dați dovadă permanent!



Particip la eveniment în dublă calitate: de expert contabil și de
director al Oficiului Registrului Comerțului. Nu sunt foarte activ din
perspectiva calității de expert contabil, dar din cea a instituției pe
care o reprezint pot spune că în ultimul timp avem o foarte bună
colaborare cu acest Corp... de ce s-o fi numit așa de la începuturi, de
acum 97 de ani... Corp poate să vină de la Unire, de la Unitate.
Suntem în anul Centenarului.  
Vreau să vă urez „La mulți ani!”, succes în activitatea profesională.
Ca o provocare pe care probabil armonizarea reglementărilor
europene o să o pună în fața noastră și a CECCAR, trebuie să ne
așteptăm ca datele profesioniștilor contabili să fie publice – după
modelul registrelor comerțului din alte țări europene, unde fiecare
firmă are înregistrată și persoana care prestează serviciile contabile.
La mulți ani! 

Expert contabil Constantin Bratu,  
directorul Oficiului Județean al Registrului Comerțului Ialomița

Elena Dumitrache, redactor la postul local de
televiziune Antena Ialomițeană

Ediția a XIV-a a Zilei Naționale a Contabilului Român
organizată de Filiala CECCAR Ialomița a fost un real succes
în acest an. Organizare exemplară, mesaje concrete cu
impact semnificativ asupra publicului de profil și nu numai
au fost elemente esențiale care au transformat evenimentul
într-o reușită. Toate acestea întregite de momentul simbolic
generat de Centenarul Marii Uniri. Prezentarea istoricului
profesiei a fost completată de perspectivele acesteia în
contextul unei societăți aflate în continuă transformare.
Felicitări!

Filiala Ialomița 



Filiala Iași 

 

Complexul de agrement Ciric,
Restaurantul Ponton din Iași 

Ziua Națională a Contabilului Român are o însemnătate simbolică deosebită, ca element de liant între membrii profesiei contabile, ca moment de sărbătoare prin
care membrii, dar și invitații, conștientizează o dată în plus importanța apartenenței la CECCAR.  
Este util să subliniem importanța tenacității în urmărirea obiectivului de creare a unui organism al profesiei contabile, precum și utilitatea implicării în acest demers a
unor persoane ale căror competențe și poziții administrative le-au permis să ducă la bun sfârșit acțiunea de creare și de gestionare a CECCAR. Noi, la Iași, avem un
motiv suplimentar să invocăm personalitatea lui Grigore Trancu-Iași, plecat spre București din zona noastră și al cărui rol a fost determinant în crearea Corpului. 
În prezent, apartenența la CECCAR, pe lângă drepturile dobândite în ceea ce privește exercitarea activităților de evidență contabilă și fiscală, de gestionare a
resurselor umane, de expertiză contabilă (inclusiv cu componentă fiscală), creează și obligații. În acest sens, trebuie insistat asupra formării profesionale continue,
asupra adaptării la exigențele în continuă schimbare ale clienților. 
Îi felicit pe membrii premiați și vă invit să vă implicați cât mai mult în derularea de acțiuni în interesul membrilor CECCAR!  

Prof. univ. dr. Costel Istrate, președintele Consiliului Filialei CECCAR Iași

Vă transmit acest mesaj atât în calitatea mea de ales local,
cât şi în cea de antreprenor.  
Profesia contabilă este deosebit de utilă antreprenorilor.
Am simţit din plin beneficiile şi sprijinul pe care ţi le oferă
un profesionist contabil bun pe care îl ai alături şi cum poţi
să-ţi securizezi afacerea atunci când ai un sfătuitor de
încredere.  
Vă urez succes în activitatea pe care o întreprindeţi, iar la
sărbătorirea a 100 de ani voi fi cu siguranţă alături de
dumneavoastră. La mulţi ani!

Ciprian Bostan, consilier local



Cred că la Iaşi, între mediul de afaceri şi Corpul Experţilor Contabili și
Contabililor Autorizați din România este deja mai mult decât un

parteneriat, este o simbioză. Pentru că nimeni nu s-ar putea dezvolta şi nu
ar putea măsura  tot ceea ce se întâmplă într-o firmă fără contribuţia
dumneavoastră, fără tot ceea ce faceţi, atât în calitate de profesioniști

contabili, cât şi ca reprezentanţi ai mediului de afaceri. Sărbătoriţi o vârstă
care este absolut respectabilă, 97 de ani. Eu doresc să fim împreună şi la

cea de-a 100-a aniversare, pentru a împlini ceea ce înseamnă o vârstă
rotundă, centenarul. Noi vă  încurajăm să fiţi în continuare alături de

mediul de afaceri, de oamenii de afaceri, să îi sprijiniţi în ceea ce priveşte
respectarea legilor, chiar în condiţiile turbulenţei vieţii economice şi politice

pe care o vedem cu toţii. Sper că vom avea în continuare o colaborare
extraordinară. Vă încurajez ca împreună să dobândim rezultate bune şi

profit cât mai mare. La mulţi ani!

Paul Butnariu, preşedintele Camerei de Comerţ şi Industrie Iaşi

Consider că sunt punţi de legătură
foarte directe cu breasla
dumneavoastră. Iubesc profesia de
contabil, o stimez, o respect şi,
bineînţeles, consider că sunteţi
barometrul cel mai fin al evoluţiei
profesionale. Noi putem şti din
balanţa pe care dumneavoastră o
faceţi cu cel mai înalt
profesionalism cum progresăm.  
Vă felicit că faceţi acest efort şi
evoluţia dumneavoastră este
extraordinară. Sunt 97 de ani de
istorie. La mulţi ani pentru această
frumoasă vârstă!

Prof. univ. dr. Norina Forna, decan al
Facultăţii de Medicină Dentară Iaşi

Este al treilea an când particip la frumosul eveniment organizat în cinstea profesiei contabile, iar anul acesta, în
cinstea vârstei de 97 de ani. Există o similitudine între un cardiolog şi un contabil. Se spune că ambii operează pe
inimă. Contabilul operează pe inima unei companii, a unei societăţi. Trăim o perioadă când contabilul nu mai este
doar contabil. El este un consultant, un partener în dezvoltarea unei afaceri, este cel care te îndrumă corect pe calea
succesului. Felicitări pentru că aţi reuşit în timp să vă adaptaţi, felicitări pentru faptul că aţi reuşit să evoluaţi.  
La mulţi ani şi multă forţă de muncă!

Lia Anton, managerul postului local de televiziune Iaşi TV Life

Filiala Iași 



După mesajul „împreună” al domnului preşedinte al CECCAR,
Robert-Aurelian Şova, ceea ce este un lucru foarte important,
consider şi eu că împreună putem face lucruri minunate.  
Ţara noastră este sub acest imbold care se cheamă „100”.  Trebuie
să venim cu tot felul de idei, cu tot felul de argumente, să fim demni
de moştenirea înaintaşilor.  Deci la 100 de ani, faptul că aveţi o
filială puternică, că faceţi dovada legăturii între teorie şi practică –
domnul preşedinte Şova la nivel naţional, cadru didactic universitar
şi practician în domeniu, domnul preşedinte Istrate la nivel local –,
eu zic că este ceea ce merităm cu toţii şi recomandăm. Această
legătură dintre teorie şi practică este importantă, pentru că
degeaba le predai studenţilor date seci. Trebuie efectiv să li se arate
cum să facă, deci acea legătură cu producţia.

Neculai Viţelaru, preşedintele Federației Regionale a
Întreprinderilor Mici și Mijlocii din Regiunea Nord-Est

Mi-a plăcut expresia „ContaȚi pe Noi. ContaȚi, cu
noi”. Aş mai adăuga ceva: contabilizaţi cu noi. Pentru

că mulţi dintre dumneavoastră oferiți şi servicii în
domeniul resurselor umane, noi, din punct de vedere
legislativ, dorim să vă uşurăm munca, încercând să
implementăm un nou program care să satisfacă în

mai mare măsură doleanţele pe care le aveți. Vă
mulţumesc pentru colaborare. La mulți ani!

Andrei George Albulescu, inspector-şef ITM Iaşi

Contăm pe dumneavoastră pentru că sunteţi specialişti,
sunteţi cel mai bine pregătiţi, sunteţi cei mai prompţi.
Puteţi să vă implicaţi în proiectele de ţară, iar Filiala
CECCAR Iaşi s-a implicat în proiecte de mare viitor.  
La mulţi ani!

Doru Constantin Scripcaru, preşedintele  
Uniunii Generale a Industriașilor din România Filiala Iaşi

Îmi face o deosebită plăcere să mă aflu alături de dumneavoastră în dublă ipostază, atât de expert
contabil, cât şi de fost preşedinte al ANEVAR Regiunea de Nord-Est.  

Voi face trimitere la unele lucruri ce ţin de istorie şi istoria Iaşului, din perspectiva contribuţiei pe care a
avut-o la crearea profesiei de expert contabil. Să nu uităm că în 1901, Constantin Petrescu publica un

curs – „Contabilitate şi administraţie” –, la Iaşi. Să nu uităm că numele Grigore Trancu-Iaşi este legat de
calitatea noastră şi că în perioada 2006-2008, când s-a pus problema premierii profesioniştilor contabili,

pe atunci în calitatea mea de membru în Consiliul Superior, am venit cu propunerea de a se crea un
premiu special cu numele lui Grigore Trancu-Iaşi. Propunerea a rămas şi sper că noua conducere a

CECCAR va duce mai departe această idee. 
În numele ANEVAR Iaşi vă doresc succes, sănătate, realizări pe toate planurile şi, de ce nu, foarte mulţi

bani, pentru că mercantilismul trebuie evaluat şi de experţii contabili şi de evaluatori. 

Prof. univ. dr. Alexandru Ţugui, fost președinte al Asociației
Naționale a Evaluatorilor din România Regiunea de Nord-Est

Filiala Iași 



Filiala Ilfov 
Ziua de 13 iulie a fost un prilej de mare sărbătoare pentru
profesia contabilă, iar filiala ilfoveană a CECCAR a marcat

Ziua Națională a Contabilului Român așa cum se cuvine: cu
diplome, cupe, tort şi şampanie. 

A fost un eveniment cu mare încărcătură emoţională, fiind
exprimată aprecierea asupra schimbării datei de sărbătorire

a contabilului în data naşterii Corpului.  
La mulţi ani tuturor colegilor! La mulţi ani, România! 

Maria Constantin, președintele
Consiliului Filialei CECCAR Ilfov

Mă simt onorată să fiu alături de Filiala
CECCAR Ilfov la ceas de sărbătoare. Le
urez tuturor membrilor un sincer „La

mulţi ani!”.

Mirela Anghel, directorul Biroului
asistenţă contribuabili din cadrul Agenției

Naționale de Administrare Fiscală

Am participat la manifestările dedicate Zilei Naţionale a
Contabilului Român cu emoţie şi mândrie că fac parte din

acest organism profesional.  
Le urez tuturor celor prezenţi şi nu numai mulţi ani fericiţi,

împliniri şi colaboratori cât mai buni, care să ştie să ne
aprecieze în tot ceea ce facem pentru ei! 

Nicoleta Nitache, membru în Consiliul Filialei CECCAR Ilfov

Este pentru prima dată când particip la
un asemenea eveniment și mărturisesc
că transmite o mare încărcătură
emoţională.  
Vă felicit pentru activitate! La mulţi ani!

Iulian Petrache, reprezentant al
Prefecturii Ilfov

Amfiteatrul „Grigore Trancu-Iași” al
Filialei CECCAR București 



Filiala
Maramureș 

Complexul Mirage din Vișeu de Sus 

Am ales să organizăm acest eveniment aniversar la Complexul
Mirage din Vișeu de Sus pentru a fi mai aproape de membrii

filialei din această zonă. Reprezintă premiere atât aniversarea
Zilei Naționale a Contabilului Român la data de 13 iulie, dată
la care s-a înființat Corpul Experților Contabili și Contabililor

Autorizați din România în urmă cu 97 de ani, cât și celebrarea
acestui eveniment în zona Maramureșului istoric. 

Prezența noastră la Vișeu de Sus, în anul Centenarului
României, într-un spațiu încărcat de istorie, cum este

Maramureșul istoric, nu a fost deloc întâmplătoare, având în
vedere faptul că regele Ferdinand I al României, făuritorul

României Mari, a iubit aceste meleaguri și pe locuitorii
acestora, vizitând acest colț de țară în repetate rânduri și

petrecându-și mai multe perioade de timp pe Valea Vaserului
din Vișeu, după unificarea României. 

La mulți ani tuturor membrilor! La mulți ani, CECCAR!  
La mulți ani, România!

Conf. univ. dr. Diana Ighian, președintele  
Consiliului Filialei CECCAR Maramureș

Am fost mândru să mă implic în organizarea Zilei
Naționale a Contabilului Român la Vișeu de Sus și să
fiu alături de conducerea Filialei CECCAR Maramureș,
eu fiind un membru tânăr, din anul 2016.  
La mulți ani tuturor!

Radu Ioan Coman, expert contabil, consilier județean



 

Apreciez faptul că Filiala CECCAR Maramureș a organizat cea de-a XIV-a ediție a Zilei
Naționale a Contabilului Român în Vișeu de Sus, având în vedere că acest eveniment are loc
în anul Centenarului Marii Uniri. Subliniez faptul că Maramureșul și-a adus un aport la
Marea Unire, prin participarea unor delegații de țărani care au mers pe jos până la Alba
Iulia, acest lucru fiind justificat și de faptul că însuși Maramureșul se unea cu patria-mamă. 
Totodată, subliniez faptul că însuși regele Ferdinand I, care suferea de o boală incurabilă și
dorea să își mai prelungească viața, știind că mai are multe de făcut, și-a pus speranțele în
apele minerale de pe Valea Vaserului, unde venea frecvent pentru a se trata. 

Anuța Pop, directorul Centrului Cultural Vișeu de Sus

Foarte bună decizia de a sărbători a XIV-a ediție
a Zilei Naționale a Contabilului Român în
Maramureșul istoric. În acest fel s-a înlesnit
posibilitatea participării la această zi și a
membrilor din zona noastră.
Vasile Pop, expert contabil

Am avut prilejul de a mă revedea cu colegii de breaslă,
de a socializa, de a schimba opinii privind profesia.  
Modul de organizare, atmosfera, locația aleasă pentru
acest eveniment au fost o reușită.  
La mulți ani!

Ioan Pușcaș, expert contabil

Ne bucură faptul că am participat la un eveniment
spectaculos. Sperăm ca în următorii ani să organizați

evenimente și la Borșa.

Ioana Tomoiaga, expert contabil 
și 

Vasile Tomoiaga, contabil autorizat

Filiala
Maramureș 



Filiala
Mehedinți 

Ne aflăm în an centenar, când România celebrează 100 de ani de la
Marea Unire. Totodată, ne aflăm la 97 de ani de la înființarea unui corp
de profesioniști contabili. 
Pentru prima dată, serbăm Ziua Națională a Contabilului Român la data
de 13 iulie, atunci când a fost semnat și decretul regal, acum 97 de ani. 
Este o zi importantă pentru profesia contabilă în România. 
Astăzi le recunoașem meritele și celor mai harnici dintre noi, care au
reușit să atingă performanțe deosebite și pentru acest motiv îi premiem. 
Dorim să le mulțumim instituțiilor publice pentru excelenta colaborare
din anul care a trecut, un an frumos, cu rezultate deosebite pentru mulți
dintre colegii noștri. 
Astăzi este despre noi… și despre profesia aleasă. 
La mulți ani! 

Iulian Cristian Bosoancă, președintele  
Consiliului Filialei CECCAR Mehedinți

O entitate economică ce își permite să aibă un contabil bun nu va fi
nevoită să își caute un avocat. Fiind vorba de o zi aniversară, atât în
numele meu, cât și în numele instituției pe care o reprezint, vă urez
sănătate și împliniri, atât profesionale, cât și personale. La mulți ani!

Fănică Cercel, procuror-șef secție în cadrul  
Parchetului de pe lângă Tribunalul Mehedinți

Palatul Culturii „Teodor Costescu” din  
Drobeta-Turnu Severin 



Este o onoare să particip la această
manifestare dedicată profesioniștilor contabili.
La mulți ani și multă putere de muncă!

Alina Teiș, deputat

Virgil Popescu, deputat

La mulți ani! O sărbătoare cât mai
plăcută! Bucurați-vă de această zi,
pentru că este o zi minunată!

Profesia contabilă este o profesie nobilă, care nu se
„formează prin lege”, nu „se naște” pur şi simplu. Este
nevoie de o gândire minuţioasă, planificare şi o muncă
grea a multor oameni pentru dezvoltarea concepţiilor,
deprinderilor tehnice, modului de acţiune, efectuării
cercetărilor, acumulării informaţiei necesare despre
scopul şi munca profesionalilor.  
La mulți ani tuturor!

Ovidia Doinea, expert contabil

La mulți ani din partea instituției
pe care o reprezint! Multe realizări
profesionale.

Dănuț Rolea, decanul  
Baroului Mehedinți

Filiala
Mehedinți 



Filiala Mureș 

Activitatea profesioniștilor contabili din România joacă un rol important în economia națională. Subliniez
implicarea colegilor experți contabili și contabili autorizați din filiala Mureș la prelucrarea informațiilor
financiar-contabile, la întocmirea situațiilor financiar-contabile și, nu în ultimul rând, la îndrumarea
agenților economici prin activitățile de consultanță permanentă pe care le acordă. Apreciez efortul
experților contabili înscriși în Grupul Experților Contabili Judiciari, care prin expertizele contabile judicare
depuse contribuie la înfăptuirea actului de justiție.  
La mulți ani profesiei contabile și tuturor profesioniștilor contabili!  

Dănilă Buculeu, președintele Consiliului Filialei CECCAR Mureș

Sala de conferințe a Hotelului Grand din
Târgu-Mureș 

Apreciez organizarea unor astfel de evenimente profesionale, precum și
consecvența în acest domeniu, cu atât mai mult cu cât profesia de
contabil este, în România, aproape la fel de „bătrână” ca Unirea.
Instanțele de judecată au nevoie de opinia specialiștilor, deci și de cea a
experților contabili, iar în acest context vă mulțumesc. Așa cum am mai
spus, nu o dată, experților nu li se cer lucrări de doctorat, nici acte de
„magie”, după cum nu li se cere nici interpretarea legii, aplicarea acesteia
la speță – acest din urmă demers fiind de competența judecătorului.  
În acest moment festiv, când mă adresez dumneavoastră nu doar în
calitate de președinte de instanță, ci și ca om, vă doresc numai bine și
sper că vom continua să ne respectăm reciproc, în cursul colaborării
profesionale, că nu vom uita, în anul Marii Uniri, să ne înțelegem, să fim
mai buni, ca semn de apreciere a dăruirii antecesorilor noștri. 

Dr. Andreea Ciucă, președintele Curții de Apel Târgu-Mureș

La sărbătorirea a 97 de ani de istorie a profesiei contabile
în România, în numele întregului personal al
Inspectoratului de Poliție al Județului Mureș vă adresez
felicitări și vă doresc succes în îndeplinirea activităților
care vă revin. Apreciem în mod deosebit colaborarea
între instituțiile noastre, fiind convinși că în viitor aceasta
va continua la fel de eficient.  
La mulți ani!

Comisar Ioan Sporea, șeful Poliției municipale
Târgu-Mureș Am trecut în avocatură după o experiență de

15 ani în domeniul administrativ-fiscal.
Doresc să fim mai uniți în aplicarea
legislației. Consider că întreprinzătorii trebuie
să asculte opiniile contabililor, deoarece
aceștia nu sunt simpli culegători de date și
expeditori de declarații fiscale, ci sunt chiar
coloana vertebrală a afacerii și doar cine a
înțeles acest lucru poate să meargă mai
departe.  
Fiind ziua dumneavoastră, nu pot decât să
vă urez să vă iasă totul în „negru”.

Avocat Aurel Toma



Apreciem rolul profesiei contabile prin
practicanții acesteia. Vă dorim multă putere

de muncă! AJFP Mureș are o deschidere
deplină pentru o colaborare cât mai

fructuoasă cu membrii CECCAR pentru
realizarea obiectivelor comune. 

La mulți ani!

Florin Pop, reprezentant al Administrației
Județene a Finanțelor Publice Mureș

Membrii profesiei contabile aparțin profesiei liberale,
astfel că există o strânsă colaborare cu practicienii
specializați în insolvență, există relații deosebite prin
participarea la pregătiri comune, astfel că este o
onoare să fiu prezent la acest eveniment. Trebuie să
colaborăm și să ne respectăm unii pe alții.  
Succes în activitate tuturor profesioniștilor contabili!

Todor-Soó Ignatie, președintele Filialei Mureș a Uniunii
Naționale a Practicienilor în Insolvență din România

Suntem considerați oamenii cifrelor. Astăzi am finalizat, împreună cu
colegii profesori de la Universitate, examenul de licență, ceea ce ne

determină să credem că vom mai avea urmași în profesia contabilă.  
În ceea ce privește această profesie, menționez că mulți practicieni vin
dintre cei care au lucrat la ANAF, astfel că mulți fiscaliști s-au regăsit în

activități private. În acest context, precizez rolul important al expertului
contabil în efectuarea expertizelor contabile.  

Succes în activitate tuturor profesioniștilor contabili!

Prof. univ. dr. Mircea Simionescu, rectorul  
Universității „Dimitrie Cantemir” din Târgu-Mureș

Filiala Mureș 



Filiala Olt 
Sala de conferințe a Hotelului Parc din Slatina 

Profesia de contabil este una indispensabilă, pentru că în spatele ei se ascunde nevoia
de ordine, rigoare și disciplină, fără de care lumea ar fi condamnată la haos, iar în

complexitatea problematicii economice mondiale, contemporane, contabilitatea s-a
impus ca limbaj al mediului de afaceri, nefiind deloc ușor să fim un liant între

societățile comerciale și instituțiile statului. 
Împlinirea a 97 de ani de la înfiinţarea Corpului este un prilej de bucurie pentru noi

toţi, un moment de legitimă mândrie a tuturor celor care practicăm această profesie,
un moment de cinstire a celor care au asigurat unitatea şi au dat puterea şi resursele

necesare dezvoltării contabilității şi a CECCAR în România. 
Intonarea Imnului de Stat al României în debutul evenimentului a creat o atmosferă

de mare sărbătoare și emoție, cu atât mai mult cu cât aniversarea din acest an a
profesiei contabile reglementate în România are loc în anul Centenarului Marii Uniri. 

Apreciem că mesajul domnului președinte al Consiliului Superior a trezit în toți
participanții la eveniment mândria că fac parte dintr-o profesie vie, care s-a adaptat și
se adaptează întotdeauna la evoluția modelelor de afaceri și a societății în ansamblul
ei, a trezit dorința de a-și actualiza competențele la realitatea economică de azi și de

mâine, la parteneriatul win-win cu mediul de afaceri. Promovarea interesului public și
a comportamentului etic reprezintă obiectivul marcant al evoluției profesiei contabile.  

Prof. ec. Georgeta Stroe, președintele  
Consiliului Filialei CECCAR Olt

Cu ocazia festivității prilejuite de sărbătorirea Zilei
Naționale a Contabilului Român vă transmit cele mai
frumoase gânduri însoțite de aprecieri pentru nobila și
deloc facila activitate pe care o desfășurați. 
Totodată, transmit colaboratorilor și tuturor celor ce sunt
beneficiari ai muncii dumneavoastră multă sănătate,
fericire și numai împliniri. 

Adrian Goga, directorul Camerei de Conturi Olt



Apreciez competența dumneavoastră în activitatea pe care o desfășurați. Munca și asiduitatea
profesionistului contabil sunt factorii-cheie pentru succesul și prosperitatea oricărei afaceri.  
Vă doresc să aveți parte de toată recunoștința pentru angajamentul în ceea ce faceți, să vă bucurați de
momente plăcute în activitatea ce o desfășurați și de mai puține situații stresante. Vă doresc să aveți parte de
reglementări benefice și de o atitudine corectă din partea tuturor. Vă doresc să aveți mult de lucru, dar să
lucrați puțin și să fiți remunerați pe merit, să vă rămână timp și să aveți destui bani pentru o viață fericită. La
mulți ani! 

Sunt onorat să fiu alături de colegii de breaslă. Mă gândesc la cât de importantă este
profesia noastră în ceea ce privește evoluția societății românești și la cât de mult înseamnă
CECCAR pentru formarea generațiilor viitoare de experți contabili și contabili autorizați.  
Felicitări pentru buna organizare a acestui eveniment!  
Vă doresc să rămâneți aceiași profesioniști de care societatea românească are nevoie. 
Vă urez tuturor multă putere de muncă și vreau să subliniez faptul că profesia de contabil
nu este una la vedere, însă este evident cât de importantă este misiunea profesionistului
contabil, care în această zi este adusă în prim-plan. 
Profesionistul contabil se află în spatele managerilor firmelor, investitorilor, al oamenilor
de afaceri. 
La mulți ani!  

Marin Balas, expert contabil

Cornel Vlădescu, directorul Administrației Județene a Finanțelor Publice Olt

Filiala Olt 



Filiala Prahova 

Aniversarea Zilei Naționale a Contabilului Român este un prilej de bucurie pentru toți membrii Filialei CECCAR Prahova,
un moment de legitimă mândrie a tuturor care practicăm această profesie, un moment de cinstire a celor care au
asigurat unitatea și au dat puterea și resursele necesare dezvoltării contabilității în România, precum și a Corpului. 
Această sărbătoare reprezintă și un prilej de a evidenția în mod public activitatea depusă de membrii organismului
profesional în anul anterior, prin organizarea Topului local al membrilor CECCAR. 
Fără a fi o adunare de bilanț, pe lângă meritele membrilor CECCAR, vreau să reiterez meritele conducerii CECCAR în
anul 2017, la toate nivelurile de manifestare, deoarece a fost un an de clarificare prin reglementare a activității
experților contabili  și contabililor autorizați Legea nr. 162/2017 modificând OG nr. 65/1994, în sensul lărgirii
competențelor și alinierii la standardele Uniunii Europene. 
Conducerea Filialei CECCAR  Prahova adresează pe această cale tuturor profesioniștilor din domeniul economic,
indiferent de forma şi locul în care îşi exercită profesia, gânduri frumoase şi urări de sănătate, putere de muncă,
împliniri şi depline satisfacţii în tot ceea ce întreprind, cu pasiunea, înțelepciunea, consecvenţa, rigoarea şi competenţa
specifice comunităţii profesioniştilor contabili. 
 Cornel Niţu, preşedintele Consiliului Filialei CECCAR Prahova

Sala Polivalentă a Hotelului Central din Ploieşti 

Am citit o comparaţie care mi-a plăcut foarte mult,
cea între companie și corabie: antreprenorul este
căpitanul acelei corăbii, dar important este cel
care asigură citirea hărţilor pentru traseu, asigură
funcţionarea pompelor la presiune maximă şi, cel
mai important, asigură hrana echipajului pe toată
durata călătoriei. Şi acesta este contabilul. Aşa se
întâmplă și în realitate.

Mădălina Lupea, prefectul judeţului Prahova

Se ȋmplinesc 97 de ani de când s-a legiferat organismul
profesional ȋn România. Mai avem puţin timp şi vom
celebra centenarul organismului reprezentat de nişte

oameni, profesionişti contabili, care lucrează cu cifrele zi de
zi, se culcă şi se trezesc cu ele ȋn gând. 

La mulți ani!

Cristian Ganea, viceprimar al Municipiului Ploieşti

Suntem cei mai constanţi parteneri ai CECCAR, colaborare
începută în 1992, când am făcut primii pași împreună. Dacă
privim în urmă, vedem că rezultatele sunt din ce în ce mai
bune și aceasta datorită profesionalismului CECCAR şi al
patronatelor. În anul 1994, la o ȋntâlnire, reprezentantul unei
bănci a afirmat că băncile nu dau bani, ele fac afaceri.  
Gândiţi-vă ce ne-am fi făcut astăzi fără CECCAR, cum ar fi
crescut această clasă de mijloc dacă acesta nu ar fi existat. 
La mulți ani, CECCAR!
Paraschiv Ionescu, preşedinte de onoare al
Patronatului Întreprinderilor Mici și Mijlocii Prahova

O surpriză plăcută. O aniversare cu stil şi voie
bună! Vă mulţumesc! La mulţi ani, dragi colegi!

Elena Ion, expert contabil



Este cunoscut rolul extraordinar al profesioniștilor contabili ȋn activitatea economică. Orice persoană
fizică, societate, instituţie publică obţine cel puţin 80% din succes prin contribuţia contabilului, prin
contribuţia aceluia care ştie să chivernisească bogăţia. La mulți ani! 
 
 
 
 

Alexandra Petre, director Promovare,
Comunicare, PR al Camerei de Comerţ

şi Industrie Prahova

Este o onoare pentru noi să fim în
mijlocul dumneavoastră și – uitându-mă
în sală la invitații care vă sunt alături –
constat că sunt prezenți toți factorii
importanți ai „ecuației” economiei
prahovene: autorități publice, organizații
care reprezintă IMM-urile, instituții
deconcentrate, Universitatea Petrol-Gaze
din Ploiești etc. Iar dacă lucrurile merg
bine pentru economia prahoveană –
care este a patra cea mai puternică
economie la nivelul țării –, aceasta se
datorează acțiunii și colaborării eficiente
și de succes a tuturor acestor factori.  

Silviu Costache, decanul Colegiului Consilierilor Juridici Prahova şi
președintele Fundaţiei Oamenilor de Știinţă din Prahova

Am participat, ca de obicei, cu mare drag și am fost încântat de
organizarea evenimentului. 
Astfel de manifestări ne confirmă buna colaborare și sprijinul
reciproc, pentru a putea fi mai buni, în fiecare zi, în tot ceea ce
facem. Am primit cu entuziasm și smerenie premiile, privind cu
mult curaj spre viitor. Am depănat amintiri și am sărbătorit, iar
gazdele și-au primit oaspeții cu colegialitate și respect și au
făcut ca pentru câteva ore să uităm cu toții de modificări
legislative, termene și declarații. 

Robert Ionuț Popa, Geseidl Euro FinanceConsulting Group

Felicitări pentru manifestare! Invitaţii din forurile
locale administrative au răspuns solicitării ȋn număr

semnificativ, deci suntem o organizaţie importantă
pe plan local. Deci, contăm! Sperăm să mai avem un

asemenea eveniment.

Eugenia Oprea, expert contabil

Filiala Prahova 



Filiala Satu
Mare 

Evenimentul, aflat la cea de-a XIV-a ediție, marchează împlinirea a 97 de ani de istorie a
profesiei contabile în România, în strânsă legătură cu Centenarul Marii Uniri. 

Profesia contabilă a fost, este și va fi pusă în slujba publicului și spre binele public, afirmație
întărită de starea de fapt că nu există entitate economică ce funcționează fără aportul

profesionistului contabil. 
Acest eveniment cu tradiție este sărbătorit în mod unitar în toată țara, sub patronajul filialelor

CECCAR, pentru promovarea rolului important pe care profesia contabilă și practicanții
acesteia îl au în economie și în societate. Felicitări tuturor profesioniștilor contabili!  

La mulți ani, CECCAR! La mulți ani, România! 

Maria Andor, președintele Consiliului Filialei CECCAR Satu Mare

Ziua Națională a Contabilului Român, organizată anul acesta pentru prima oară
la data de 13 iulie, a fost un bun prilej de întâlnire a membrilor CECCAR atât cu
conducerea filialei, cât și cu reprezentanții unor instituții și entități cu care Corpul
interferează în activitatea pe care o desfășoară. 
Faptul că manifestările au avut loc în sala de ședințe a AJFP Satu Mare consider că
reprezintă un pas înainte spre o colaborare instituțională cât mai apropiată între
cele două instituții, benefică ambelor părți. Mai exact, un Corp al experților
contabili cât mai bine pregătit și o instituție care are și rol de autoritate de
reglementare cu funcționari profesioniști vor putea sprijini cât mai eficient bunul
mers al economiei dacă vor colabora cât mai strâns, astfel încât reglementările să
poată fi transpuse în economia reală în mod eficient. 

Economist-jurist Ioan Șipoș, șeful Administrației Județene a
Finanțelor Publice Satu Mare

Sala de ședințe a Agenției Județene a  
Finanțelor Publice din Satu Mare 

Data de 13 iulie este o zi încărcată cu
istorie, un moment semnificativ din
activitatea profesiei contabile.  
Faptul că astăzi participă foarte mulți
reprezentanți ai instituțiilor și
autorităților publice demonstrează încă
o dată bunele relații de colaborare pe
care le avem cu toți partenerii noștri de
dialog.

Maria Vanani, membru în  
Consiliul Filialei CECCAR Satu Mare

Pe de altă parte, pornind de la principiile comune, care reglementează atât activitatea contabilă, cât și pe cea a
funcției publice în general și pe cea a funcționarului fiscal în special, și anume: legalitatea, profesionalismul,
integritatea, imparțialitatea, oportunitatea și altele, sigur că o bună colectare a impozitelor și taxelor datorate
statului se realizează mult mai facil acolo unde se ține o evidență contabilă și fiscală profesionistă, care de la
sine stopează din start orice posibil fenomen de fraudă sau evaziune. În același context, o bună reglementare,
bazată pe date concrete din economie, face ca activitatea contabilă să fie mai bine și mai eficient desfășurată. 
Așa cum apare și pe bannerul evenimentului, cei 97 de ani de istorie și experiență a profesiei contabile se
suprapun peste aproape întreaga existență a României Mari, ceea ce califică de la sine importanța socială și
economică a profesiei contabile atât la nivel național, cât și internațional. 
Felicitări și mult succes tuturor în continuare! 



Ca în fiecare an, am fost onorată de invitația de a participa la Ziua Națională a Contabilului Român și am
răspuns de fiecare dată cu drag, dintr-un deosebit respect pentru această profesie. Evenimentul a adus
împreună profesioniști din domeniu și nu numai, care au avut ocazia de a face schimb de idei, de experiențe
și provocări, toate în vederea creșterii profesionalismului și obținerii eficienței maxime în relațiile de
colaborare interinstituțională. Urez CECCAR să mențină la rang de conduită permanentă știința,
independența și moralitatea, valori care trebuie să constituie temelia profesiei de contabil. 
 Ec. Georgeta Pop, președintele-director general al

Casei Județene de Asigurări de Sănătate Satu Mare

Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Satu Mare își exprimă
aprecierea față de preocuparea continuă a CECCAR Filiala Satu Mare de a

dezvolta competențele și abilitățile profesionistului contabil. 
Apreciem, de asemenea, relațiile de colaborare interinstituțională, determinarea
și contribuția dumneavoastră pentru promovarea interesului public și adresăm

tuturor celor care practică această frumoasă și importantă profesie sincere
felicitări și succes în viitor.  

Simona Valerica Derșidan, directorul executiv al
Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de

Muncă Satu Mare

Împlinirea a 97 de ani de la înființarea CECCAR a constituit un
prilej de bucurie și de satisfacție profesională a participanților
la această întâlnire. Cu această ocazie îmi exprim întreaga
apreciere pentru activitatea profesioniștilor contabili și pentru
conducerea Filialei CECCAR Satu Mare pentru modul de
organizare a acestei întâlniri, a atmosferei  profund pozitive
care s-a creat în timpul desfășurării întâlnirii atât între colegi,
cât și între aceștia și reprezentanții instituțiilor care au fost
prezenți. 
Le urez din toată inima multă fericire și sănătate tuturor
acelora care au îmbrățișat profesia de contabil. 

Victor Pop, director Oficiul Registrului Comerțului  
de pe lângă Tribunalul Satu Mare

Mă bucur că am luat parte la un eveniment de
înaltă ținută profesională, care m-a

impresionat. Felicitări tuturor! 
La mulți ani, CECCAR! La mulți ani, România!

Maria Sorina Sipoș, membru în Consiliul  
Filialei CECCAR Satu Mare

Filiala Satu
Mare 



Filiala Sălaj 
Restaurantul Hotelului Brillant Meseș din Zalău 

Ziua de 13 iulie are o mare încărcătură istorică din trecutul profesiei contabile, este ziua din anul 1921 în care Regele Ferdinand I al României a aprobat
Legea pentru organizarea Corpului de Contabili Autorizați și Experți Contabili. 
Secţiunea locală Sălaj s-a constituit la 5 februarie 1932, cu un Consiliu de administrație format din nouă membri. 
Filiala CECCAR  Sălaj  a fost înfiinţată în anul 1994, cu un efectiv de 19 experţi contabili, dintre care activi 12. Consiliul de administrație avea cinci membri,
președinte fiind pe atunci domnul Dumitru Matei, expert contabil, care astăzi este prezent în mijlocul nostru, ceea ce ne bucură.  
Filiala noastră are în prezent aproximativ 400 de membri, dintre care 280 sunt activi, 61 sunt societăți și 59 sunt inactivi. 
Felicitări tuturor! La mulți ani!

Ec. Sanda Eva Guia, președintele Consiliului Filialei CECCAR Sălaj

Contabilitatea este definitorie în structura economică și
socială a oricărui stat, pentru că multitudinea de
competențe pe care specialiștii din domeniu le posedă
reprezintă instrumente puternice ce pot fi utilizate în
definirea unor soluții viabile pentru dezvoltarea societății în
ansamblul ei. 
În acest sens, vreau să felicit CECCAR, dar și pe
dumneavoastră, profesioniști cu experiență sau aflați la
început de drum, pentru aportul pe care îl aduceți prin
munca și devotamentul dumneavoastră întregii societăți. 

Lucian Bode, deputat

Contabilul este cheia oricărei societăți comerciale. Începând cu
anul 1991, cu trecerea la economia de piață și integrarea în

Uniunea Europeană, dumneavoastră ați răspuns provocărilor
din acele vremuri, dar și în continuare răspundeți provocărilor

date de modificările legislative continue.
Dénes Seres, deputat



Profesia contabilă din România are un
rol bine stabilit în viaţa întreprinderilor şi
în economia ţării. Profesia contabilă
pune un accent deosebit pe
oportunităţile şi provocările din era
digitală, care sunt teme de mare
actualitate.  
La mulți ani!

Alexandru Tamba, expert contabil

 

Ana Bălăjel, directorul Agenției BCR Zalău

Mizez foarte mult pe colaborarea dumneavoastră cu
instituțiile statului. Am cooperat pentru a pune în practică

noul Cod fiscal și pentru modificările ce îi vor fi aduse
acestuia până la sfârșitul anului.  

Vă doresc multă sănătate! La mulți ani profesiei contabile!
La mulți ani, România!

Alexandru Vegh, subprefectul municipiului Zalău

Din acest an avem un acord încheiat cu CECCAR pentru buna desfășurare a
activității celor două instituții.  

Profesia dumneavoastră are un rol important pentru toți antreprenorii și
instituțiile statului. Sunteți cei care contribuiți la buna gestionare a banului.  

Îi felicit pe toți profesioniștii contabili! La mulți ani, România!

Filiala Sălaj 



Filiala Sibiu 

Ca în fiecare an, avem plăcerea de a avea alături de noi
reprezentanți ai instituțiilor publice din Sibiu, cărora le mulțumim

că ne-au onorat invitația de a participa împreună cu noi la
sărbătorirea a 97 de ani ai profesiei contabile reglementate.  

Ziua Națională a Contabilului Român reprezintă și un prilej de a
evidenția în mod public activitatea depusă de membrii

organismului profesional în anul anterior, prin organizarea, de
către filiala Corpului, a Topului local al membrilor CECCAR din

județul Sibiu. Sunt recunoscute, astfel, performanțele societăților de
expertiză contabilă și de contabilitate, precum și rezultatele

experților contabili și contabililor autorizați la nivel individual, în
semn de apreciere a aportului acestora la bunăstarea economică

națională și în susținerea interesului public. 
Felicitări tuturor! La mulți ani! 

Neaga Milica Bărdaşu, preşedintele Consiliului Filialei CECCAR Sibiu 

Hotel Select din Sibiu 

Din punctul meu de vedere, evenimentul a fost un real succes, fapt confirmat deja
de mulți dintre participanții cu care am împărtășit impresii după gală.   
Cred că după 30 de ani de practicare a acestei profesii este în sfârșit timpul să mă
resemnez și să-mi accept soarta: sunt profesionist contabil, acel profesionist
contabil care sărbătorește an de an Ziua Națională a Contabilului Român și este
mândru că în cadrul acestui eveniment a fost și anul acesta premiat.  
Zâmbetul, buna dispoziție, masa și dansul au fost alături de noi, cei care știm ce
înseamnă responsabilitate, efort, vocație, competență și integritate profesională.
Mi-am dat seama că a fi profesionist contabil înseamnă să obții performanțe
calculate, nu aleatorii, înseamnă să descifrezi un conglomerat de noutăți, înseamnă
experiență, îmbunătățiri ale performanțelor și, întotdeauna, o valoare adăugată.  
Felicitări tuturor participanților și câștigătorilor! 

Georgeta Danes, expert contabil

Vă asigur de întregul sprijin al Fiscului în
exercitarea profesiei de contabil. Instituția pe

care o reprezint se află în cea mai strânsă
colaborare cu profesia contabilă, pe care o

stimează și o prețuiește.

Daniela Rodica Botezatu, reprezentant al Direcției
Regionale Antifraudă Fiscală Sibiu



Doresc să vă felicit pentru buna organizare a evenimentului, pentru calitatea
materialelor prezentate și pentru sistemul de premiere. Cu aceleași gânduri bune
sunt în continuare alături de echipa CECCAR pentru colaborarea profesională. 

Teodor Banciu, reprezentant al Administrației Fiscale Sibiu

Felicitări membrilor CECCAR, la ceas aniversar! Vă
asigur de toată deschiderea pentru dezvoltarea și
consolidarea relațiilor de colaborare
interinstituțională dintre AJOFM și CECCAR.  
La mulți ani!

Cosmin Roșu, reprezentant al Agenției Județene
pentru Ocuparea Forței de Muncă Sibiu

Filiala Sibiu 



Filiala Suceava 

Sărbătorirea a 97 de ani de la înființarea
CECCAR loc are în anul Centenarului 
Marii Uniri. Aveți o profesie nobilă, de serviciile
dumneavoastră având nevoie toată lumea. Vă
mulţumesc că sunteţi întotdeauna aproape de
legislativ şi activitatea pe care o desfășurați se
reflectă în faptul că aţi avut multe iniţiative şi aţi
adus îmbunătăţiri, modificări ale legislaţiei din
domeniul  financiar. Apreciez profesionalismul
de care dați dovadă. Mult succes! 

Silvia Boliacu, subprefectul judeţului Suceava

Le mulțumesc invitaților care au luat cuvântul în
timpul evenimentului pentru faptul că, prin mesajul

exprimat în cadrul festivității, au apreciat profesia
contabilă. De asemenea, le mulțumesc tuturor

invitaților prezenți pentru susținerea acordată profesiei 
contabile. Mulțumesc membrilor prezenți la eveniment,

colegilor și colaboratorilor care au sprijinit realizarea
acestuia și care, din motive obiective, nu au fost

prezenți, membrilor comitetului consultativ și
personalului executiv al 

filialei. Felicitări tuturor membrilor cu ocazia Zilei
Naționale a Contabilului Român. La mulți ani! 

Aurel Sauciuc, administratorul provizoriu al Filialei CECCAR Suceava

Restaurantul Eden Garden din Suceava 

Faptul că de serviciile profesioniștilor contabili beneficiază
toate celelalte profesii demonstrează importanța a tot
ceea ce faceți dumneavoastră zi cu zi.  
Nu consider că un tribunal fiscal este o idee oportună,
deoarece în acest context ar trebui înființate instanțe și de
alte specialități: medicină, construcții etc.  
Consider că trebuie să vedem în profesionistul contabil un
om care acționează cu har, un om echilibrat.

Cristinel Grosu, vicepreședinte al  
Curții de Apel Suceava



Luminița Banc, expert contabil

Evenimentul a fost de înaltă ținută. Colegii au fost încântați
să se revadă, să se relaxeze, susținând promovarea
dialogului și a profesiei. La mulți ani! 

Am fost prezentă și în acest an, așa cum am participat
aproape la fiecare ediție. A fost o sărbătoare a bucuriei,
a decenței, a bunului gust, a eleganței, a rafinamentului.
Sunt onorată să fac parte din CECCAR, iar cuvintele
deosebite adresate de reprezentanții autorităților locale
la adresa profesioniștilor contabili mă fac să fiu și
mândră. Sunt mândră și de colegii care au fost
premiați. La mulți ani!

Gabriela Giana, expert contabil

Filiala Suceava 



Filiala
Teleorman 

 

Terasa Tao-Alex Tell din Alexandria Ziua Națională a Contabilului Român a fost marcată în județul
Teleorman printr-o manifestare de succes.  

Spunând prezent la invitația noastră de a sărbători profesia de
contabil s-a dovedit că între membrii Consiliului Filialei CECCAR

Teleorman, conducerea executivă a filialei și reprezentanții
autorităților locale a existat, există și va exista întotdeauna o relație
de comunicare și cooperare eficientă, dar și rezultate fructuoase cu

care ne facem profesia nobilă, demnă de admirație. 

Sabina Urecheanu, președintele
Consiliului Filialei CECCAR Teleorman

Sunt multe întâlniri pe care le avem pe parcursul unui an şi acestea sunt întâlniri profesionale, cu ocazia cursurilor,
prezentărilor sau simpozioanelor. Dar o zi a profesiei noastre ne dă şi mai mult sentimentul apartenenţei la o mare
familie în care valorile încă mai sunt respectate, o familie care contează şi ,,ConTează” pentru societate de aproape un
secol. Reprezentăm o profesie fără de care toate celelalte profesii nu s-ar putea organiza eficient, nu şi-ar putea
cuantifica în mod realist rezultatele şi nu ar putea performa. Este nevoie de noi în orice domeniu de activitate şi nu este
o lipsă de modestie să afirmăm aceasta, ci o realitate. 
Sărbătorirea acestei zile în filiala noastră a semănat cu o absolvire. Ne-am bucurat împreună şi ne-am premiat colegii
cu rezultate excepţionale, ştiind că, de fapt, concurenţa înseamnă să căutăm să fim din ce în ce mai buni,
comparându-ne fiecare doar cu cel care am fost ieri, şi nu cu cel de lângă noi.   
Mulţumim organizatorilor pentru ambianţa plăcută şi pentru programul special oferit şi aşteptăm cu bucurie și
nerăbdare centenarul!  
La mulţi ani, contabili din România! 

Expert contabil Mihaela Bărbulescu, vicepreședinte al Consiliului Filialei CECCAR Teleorman



Filiala
Teleorman 

 

Data de 13 iulie este importantă pentru contabilii români, fiind cea la care s-a reglementat profesia contabilă în țara noastră, dată
la care s-a semnat decretul regal de înființare a Corpului de Contabili Autorizați și Experți Contabili în România. 
Profesia contabilă este o profesie de mare importanță pentru întreaga societate, presupunând mult tact și echilibru. Este o profesie
care calculează și păstrează balanța între „cât trebuie” și „de unde luăm”. 
Dumneavoastră sunteți experții care, prin cunoștințele și judecata profesională și în spiritul unui cod etic, contribuiți la succesul și la
dezvoltarea companiilor, mai mari sau mai mici, și, indirect, la dezvoltarea întregii comunități în care acestea se află. 
Cu ocazia celei de-a XIV-a ediții a Zilei Naționale a Contabilului Român vă transmit felicitările cele mai sincere pentru întreaga
activitate desfășurată de-a lungul timpului și vă doresc multă sănătate și noi succese pe linie profesională! 
La mulți ani tuturor profesioniștilor contabili! 

Florinel Dumitrescu, prefectul județului Teleorman

Sunteți un organism profesional pe care îl apreciez foarte mult. În primul rând pentru că sunteți intelectuali
adevărați, iar în al doilea rând pentru că sunteți intelectuali foarte munciți. 
Am întrebat pe cineva care făcuse cursurile aferente profesiei dumneavoastră de ce nu a profesat. Mi-a
răspuns că nu a avut curaj. Astfel, vă pot caracteriza că sunteți și curajoși. 
Aprecierea pe care o am față de dumneavoastră rezidă și din întâlnirile pe care le-am avut cu cele două
doamne din conducerea filialei, respectiv președintele și directorul executiv, în discuții deschise, pentru a îmi
prezenta problemele pe care le aveți. Prezența celor două doamne de la CECCAR mi-a demonstrat încă o dată
unitatea Corpului dumneavoastră profesional și interesul pe care îl au în a vă lămuri problemele. 
Vă pot spune că manifest aceeași disponibilitate de a comunica cu fiecare dintre dumneavoastră. 
Am spus în fiecare an și o spun cu riscul de a repeta: apreciez la dumneavoastră și faptul că știți să vă
sărbătoriți. Vă doresc mult spor și să încercați ca în activitatea pe care o desfășurați să fiți mai puțin munciți. 

Andrea Maria Enache, directorul Oficiului Registrului Comerțului
de pe lângă Tribunalul Teleorman



Filiala
Teleorman 

 

Dincolo de istoria mai mult sau mai puțin zbuciumată,
reprezentată de cei 97 ani de la înființare, este remarcabilă
evoluția competențelor legale ale membrilor Corpului, îndeosebi
după anul 1999.   
În 2017, prin inițierea și aprobarea Legii nr. 162/2017, se
recunoaște dreptul experților contabili de a executa lucrări cu
caracter fiscal, inclusiv expertize contabile cu componentă fiscală,
lucrări de evaluări patrimoniale și de audit. 
Cu deosebită consideraţie, apreciem nu numai modul minunat
de organizare a acestui eveniment, ci și faptul că, de data
aceasta, nu ne mai simţim singuri într-o piaţă a serviciilor
contabile foarte disputată în planul reglementărilor. 
Vă mulțumim! 

Alexandru Georgescu, auditor de calitate

Georgel Sovei, expert contabil

La acest moment aniversar ne putem permite să fim sinceri și să evidențiem și
faptul că nu numai înainte de ’89 au fost evenimente care au afectat
competențele legale ale membrilor Corpului, ci și după, începând cu anul 1999,
când rând pe rând ne erau smulse o serie de competențe, atribuite prin OG nr.
65/1994. De aceea, vreau să subliniez, chiar cu riscul de a părea că aduc elogii,
meritul celor care s-au implicat și au reușit să redea membrilor noștri, în cea mai
mare parte, competențele inițiale. 
Vă mulțumim pentru modul minunat de organizare a acestui eveniment. Am
simțit că organismul profesional este alături de noi și nu numai. Au început să se
realizeze lucruri mărețe în plan legislativ, ce vizează o nouă reașezare în piață a
competențelor membrilor CECCAR. 



Filiala Timiș 

 

Aula Magna a Universității de Vest din Timișoara 

Anul Centenarului României este primul în care profesia contabilă își unește destinele cu ziua în care s-a înființat Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați
din România. 13 iulie este ziua în care noi, profesioniștii contabili, contăm ca oameni, noi cei care dăm lumină, frumusețe și demnitate acestei profesii, indiferent de
vreme și vremuri. Poate mai mult ca oricând, acum deviza Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România – „Știință, independență, moralitate” – a
devenit foarte activă în mintea noastră. Prezența noastră aici, într-un spațiul al științei, cum este Universitatea de Vest din Timișoara, nu este deloc întâmplătoare:
suntem rezultanta muncii noastre, a educației de care am beneficiat și de care avem continuu nevoie. Avem nevoie de independență în relația partenerilor noștri
instituționali și noninstituționali și de onestitate între noi. Și, mai mult ca oricând, nu numai în profesie, avem nevoie de moralitate. Din suflet, dragi colegi timișeni, vă
doresc un sincer „La mulți ani!”. 

Prof. univ. dr. Ovidiu Constantin Bunget,  
președintele Consiliului Filialei CECCAR Timiș

Este foarte importantă funcționarea parteneriatelor dintre mediul universitar și Corpul Experților
Contabili și Contabililor Autorizați din România. Vreau să fac referire la ce a spus Robert L. Heilbroner,
în „Filosofia lucrurilor pământești”: „Studiul economiei nu pare să reclame înzestrări deosebit de înalte
și de specializate. Nu este el, din punct de vedere intelectual, o materie foarte ușoară în comparație cu
ramurile superioare ale filozofiei sau ale științei pure? Materie ușoară, în care foarte puțini excelează!
Paradoxul își are explicația, probabil, în faptul că un bun economist trebuie să posede o rară
combinație de înzestrări. El trebuie să fie, într-o anumită măsură, matematician, istoric, om politic,
filozof. Trebuie să înțeleagă simboluri și să vorbească în cuvinte. Trebuie să privească particularul prin
prisma generalului și într-un același elan de gândire să cuprindă, deopotrivă, abstractul și concretul.
Trebuie să studieze prezentul în lumina trecutului, pentru scopuri situate în viitor. Nicio parte a naturii
umane sau a instituțiilor omenești nu trebuie să-i scape cu totul din vedere. El trebuie să fie
dezinteresat și în același timp să vizeze un scop; să fie distant și incoruptibil ca un artist, dar uneori
totuși la fel de cu picioarele pe pământ ca un politician”.

Prof. univ. dr. Marilen Pirtea, rectorul Universității de Vest din Timișoara, secretar al  
Comisiei pentru buget, finanțe și bănci a Camerei Deputaților



În calitate de om de afaceri și nu numai, am
amintiri deosebite despre profesioniștii

contabili cu care am lucrat.  
Apreciez profesia de contabil, profesie care

ajută la dezvoltarea unei afaceri sustenabile.  
La mulți ani tuturor experților contabili!

Maria Grapini, europarlamentar

Mă bucur pentru premiul obținut, sunt
onorat să fac parte din Filiala Timiș a

Corpului Experților Contabili și
Contabililor Autorizați din România și vă

felicit pentru modul deosebit de
organizare și a acestui eveniment.

Lucian Ghidarcia, expert contabil

Apreciez profesionalismul membrilor filialei CECCAR. Este
foarte importantă ideea consolidării, la nivel local, deoarece
adevăratele problematici de dezbatere provin din discuțiile

factorilor implicați la nivel județean, fără a exclude
solidaritatea asociativă. Îl cunosc de mulți ani pe domnul

președinte, prof. univ. dr. Ovidiu Bunget, care reprezintă un
adevărat lider pentru profesia contabilă românească, dar și
pentru ceea ce înseamnă model de bune practici în educația

universitară. De aceea voi fi alături de domnia sa și de
profesioniștii contabili în desfășurarea unei activități cel puțin

la fel de meritorii ca până acum. La mulți și buni ani
profesioniștilor contabili din județul Timiș!

Deputat Adrian Pau, Comisia pentru buget,
finanțe și bănci

Filiala Timiș 



Filiala Tulcea 

Și anul acesta am demonstrat că împreună știm și să petrecem, așa
cum știm să muncim. 
A fost o zi de sărbătoare, cu oameni rafinați, un eveniment deosebit,
plin de rafinament, în care, pentru moment, am uitat de bilanțuri,
balanțe contabile, conturi. 
Iar totul a fost încununat de frumosul curcubeu apărut la orizont,
care sperăm să fie de bun augur! 
Sănătoși să fim cu toții! 

Cu ocazia sărbătoririi a 97 de ani de la recunoașterea profesiei de
contabil urez din partea Administrației Județene a Finanțelor Publice
Tulcea sincere felicitări tuturor membrilor CECCAR Filiala Tulcea,
profesioniști de excepție. Îi mulțumesc conducerii filialei Tulcea pentru
parteneriatul existent la nivelul celor două entități, asigurându-vă de
colaborarea noastră promptă.

Irina Isabella Licu, expert contabil

Ioana Licu, șeful Biroului asistență contribuabili din
cadrul Agenției Județene a Finanțelor Publice din Tulcea

Ca în fiecare an, preţ de câteva ore, profesioniştii
contabili au lăsat la o parte problemele profesionale şi
s-au reunit într-un cadru festiv pentru a sărbători Ziua
Națională a Contabilului Român. 
Mesajul video adresat de președintele Consiliului
Superior al CECCAR tuturor profesioniștilor contabili a
avut un impact deosebit asupra membrilor, la fel ca
noua identitate vizuală a Corpului şi sloganul „ContaŢi
pe Noi. ContaŢi, cu Noi. Întotdeauna!”. Mesajul a
transmis un semnal puternic atât membrilor, cât şi
partenerilor instituţionali, şi anume faptul că CECCAR
s-a adaptat şi se adaptează continuu la realităţile
economico-financiare, precum şi la cele tehnologice.  
 
Ariana Teodor, președintele  
Consiliului Filialei CECCAR Tulcea

Sala de conferințe „Toma Caragiu” a Hotelului Delta din Tulcea 



Filiala Vaslui 
Ziua Națională a Contabilului Român, eveniment cu tradiție
care susține și promovează profesia contabilă din România,
se aniversează, începând de anul acesta, la data de 13 iulie.  

Cu ocazia sărbătorii noastre profesionale vă aduc sincere
felicitări și urări de bine, dorindu-vă mult succes în activitatea

profesională, realizări majore, perseverență și optimism. 
Fie ca munca pe care o depunem zi de zi să ne aducă

satisfacție și progres, iar situațiile cu care ne confruntăm să
ne facă mai puternici și dornici de a îmbunătăți calea

profesională pe care am ales-o. 
La acest moment aniversar vă doresc multă fericire,

bunăstare și prosperitate. 
La mulți ani! 

Carmen Gabi Moraru, președintele  
Consiliului Filialei CECCAR Vaslui

 

Reuniunea festivă a fost dominată de o atmosferă plăcută și de sentimente de bucurie. Cu această ocazie, îi mulțumesc echipei CECCAR Vaslui pentru
dăruirea și implicarea cu care s-au ocupat de fiecare dată de organizare. Felicitări colegilor care au fost premiați și mult succes pe mai departe tuturor! 
Sunt mândră că fac parte din familia CECCAR. Prețuiesc enorm colaborarea cu colegii mei cu mai multă experiență în acest domeniu vast și le
mulțumesc pentru sprijinul acordat.  
Îmi place mult ideea de unitate. Întotdeauna am fost de părere că este foarte important să fim uniți și deschiși, să colaborăm și împreună să fim o
comunitate profesională puternică. 
„ContaȚi pe noi. ContaȚi, cu noi. Întotdeauna!” 

Dana Maria Morozan, expert contabil

Restaurantul Crama Domnească din Vaslui 



Ce frumos și ce minunat că și noi, „tagma” experților contabili
și contabililor autorizați din România, avem o zi a noastră, zi

în care să ne bucurăm de munca și realizările profesiei
noastre, să ne cunoaștem mai bine și să ne împărtășim

experiențe pozitive. M-a impresionat și emoționat mesajul
președintelui CECCAR, care ne-a reamintit de începuturile

profesiei, de etapele parcurse, de greutățile întâmpinate până
la independența și stabilitatea de astăzi. Suntem mândri de

profesia pe care o avem, suntem stăpâni pe munca noastră și
ne bucurăm de aprecierea și respectul din partea autorităților
publice, a agenților economici și a cetățenilor, în slujba cărora

suntem și lucrăm, cu profesionalism, responsabilitate și
moralitate. La mulți ani! Mult succes tuturor contabililor din

România! 

Dr. Vasile Popa, expert contabil

Pregătirile făcute pentru noi au
fost deosebite, tema a fost bine
aleasă și dorim să ne revedem cu
bine și la centenarul nostru, al
CECCAR. La mulți ani!

Doru Mocanu, expert contabil

Filiala Vaslui 



Filiala Vâlcea 

 

Contabilitatea este o știință și, totodată, o artă prin care se stăpâneşte o afacere. Este o profesie frumoasă, unică, fără hotare,
de care te îndrăgostești dacă ajungi să o practici. Însă, în acelaşi timp, este o profesie care te obligă să înveți ceva nou
permanent. Atât limitele teoretice, științifice, cât și aplicarea practică ale ei sunt în continuă mișcare în ceea ce privește
exprimarea fenomenelor economice, a modului de sistematizare, prelucrare și prezentare, astfel încât despre ea niciodată nu
putem pretinde că știm totul.  
Dificultatea meseriei și priceperea de care dau dovadă în activitatea zilnică „furnicuţele de la contabilitate” le oferă acestora
satisfacții asemenea medicilor, pentru că în acest departament „se operează cu inima unei firme”. Acești oameni, prin cifrele lor,
se asigură, de fapt, că fluxul de bani este pompat așa cum trebuie către toate departamentele organizației, asigurând atât
creșterea economică a societății, cât și satisfacția acționariatului. La mulți ani! 

Ec. Vasile Cocoș, președintele Consiliului Filialei CECCAR Vâlcea

Profesia contabilă este o profesie nobilă în care
logica, limpezimea, respectul regulii se îmbină
perfect. Mult succes și îndeplinirea profesiei cu
bună-credință! Le mulțumesc experților contabili
judiciari pentru aportul expertizei lor în activitatea
judiciară. La mulți ani!

Bogdan Mateescu, magistrat, membru în  
Consiliul Superior al Magistraturii

Restaurantul OK Taverna Zăvoi din Râmnicu Vâlcea 

Legătura strânsă dintre contabilitate, investiții
și creșterea economică atestă faptul că
publicul larg manifestă un interes real față de
valorificarea practică a virtuților unei profesii
contabile puternice, iar CECCAR este garantul
acestei realități de necontestat.

Aurora Gherghina, subprefectul
județului Vâlcea

Vă asigur de întreaga mea
apreciere privind misiunea
contabilă pe care, cu mult
profesionalism, o îndepliniți.  
La mulți ani!
Valentin Cismaru, președintele
Camerei de Comerț și Industrie Vâlcea

Felicitări pentru realizările
remarcabile obținute în promovarea

și susținerea profesiei contabile în
România! Mulțumiri conducerii

CECCAR pentru buna colaborare.

Virgil Pîrvulescu, șef administrație în cadrul
Administrației Județene a Finanțelor Publice Vâlcea



Filiala Vrancea 

Este un moment aniversar, un moment de bilanț, un moment în care
dumneavoastră, cei care faceți parte din această profesie liberală, vă
împărtăşiți gândurile, ideile, experiențele acumulate în acești 97 de ani
de la înființarea acestui organism. În contextul în care tehnologia a
evoluat atât de mult, contabilitatea reprezintă un element foarte facil
pentru unii, la prima vedere. Hățişul de legi care în aceste zile este mai
des decât oricând, când modificările legislative uneori sunt
contradictorii, ne pun în situații deloc plăcute şi pe noi, autoritățile
locale. Avem de foarte multe ori semne de întrebare şi de foarte multe
ori apelăm la experiența dumneavoastră. 

Cristi Valentin Misăilă, primarul municipiului Focşani

Vă mulțumesc pentru onoarea de a mă invita la acest
moment aniversar. 97 de ani este o vârstă frumoasă. Dați-mi

voie să vă spun: arătați bine, vă mişcați bine pentru o
asemenea vârstă. Din partea Tribunalului Vrancea vă

transmit mulțumiri pentru seriozitatea dumneavoastră,
pentru efortul pe care îl faceți să ne ajutați să ne soluționăm

dosarele.

 Judecător Simona Florica Nicolau, membru în
Colegiul de conducere al Tribunalului Vrancea

Restaurantul „Romeo” din Focşani 

Vă urez „La mulţi ani!” la împlinirea
celor 97 de ani ai organismului
nostru profesional, în an de
Centenar. Vă aştept cu drag la sediul
filialei noastre cu orice problemă
profesională, cu propuneri şi să
facem echipă.

Ec. Georgeta Gorghiu, preşedintele
Consiliului Filialei CECCAR Vrancea



Comisar-şef de poliţie Remus Gherasim Nica,
inspectorul-şef al  Inspectoratului de Poliție
Județean Vrancea

Gheorghe Roman, şef birou în cadrul Administraţiei Judeţene a
Finanţelor Publice Vrancea

Ascultam în mesajul președintelui CECCAR, prof. univ. dr. Robert-Aurelian
Șova, îndemnul „ContaȚi pe noi. ContaȚi, cu noi. Întotdeauna!”. Instituția
noastră a contat pe dumneavoastră şi apreciază foarte mult activitatea
pe care o desfășurați.

Vă mulțumesc în numele meu şi al
colegilor mei, în numele instituției pe care
o conduc, pentru sprijinul real pe care ni-l
oferiți în special pe partea economică, pe
partea de poliție economică. Vă urez
multă sănătate şi putere de muncă. La
mulți ani!

Sperăm ca în continuare să avem aceeaşi bună
colaborare şi doresc să vă adresez felicitări pentru
momentul acesta aniversar şi să aveți posibilitatea să vă
continuați activitatea cu aceeaşi forță şi rigoare cu care
ați obişnuit şi mediul de afaceri, dar şi instituțiile publice.

Maricel Ristea, directorul Oficiului Registrului
Comerțului de pe lângă Tribunalul Vrancea

Sunt bucuros să particip la întâlnirea
dumneavoastră. Vă felicit din toată inima

pentru tot ceea ce faceți, pentru că fără
profesioniștii contabili firmele mai mari sau

mai mici nu ar putea exista. Cu toții
întâmpinăm acelaşi hățiş legislativ şi este dificil
când unii vor să descurce şi alții vor să încurce.

Noi susținem interesele dumneavoastră ca
organizație la nivel local, având şi la nivel

național o colaborare foarte bună.

Ion Roman, preşedintele Patronatului
Întreprinderilor Mici și Mijlocii Vrancea

Filiala Vrancea 


