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Profesia contabilă, la ceas de sărbătoare la 98 de ani de la
reglementare. Ziua Națională a Contabilului Român –
Tradiție pentru viitor. Evoluăm împreună!

În perioada 12-15 iulie a.c., profesia contabilă a adus alături, în toată țara, cu prilejul celei de-a XV-a ediții a Zilei Naționale a Contabilului
Român, cei mai importanți actori ai economiei: instituții și autorități de reglementare, reprezentanți ai mediului de afaceri și experți
contabili și contabili autorizați – cei care joacă un rol esențial în dezvoltarea antreprenoriatului, a economiei naționale în ansamblu.
Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România (CECCAR) – singurul organism abilitat pentru acordarea calificărilor
profesionale de expert contabil și contabil autorizat – a organizat, la 98 de ani de la înființarea sa – la 13 iulie 1921 –, manifestări ce au
avut loc în toate județele țării, dedicate profesiei contabile, sub egida temei Reglementarea: mit și adevăr. Externalizarea serviciilor
financiar-contabile – argumente pro și contra.
„În prezent, cu numai doi ani înainte de marcarea Centenarului profesiei contabile reglementate în România, putem afirma că tradiția ne face
să ne simțim mândri pentru ceea ce înaintașii noștri au realizat. (…) Prezentul este, însă, la fel de onorant. Iată, după 98 de ani – sigur, cu
sincopele cunoscute, trecând prin diverse regimuri – profesia contabilă din România este astăzi recunoscută la nivel internațional, este
apreciată. Tradiția, performanța ei, sunt certificate prin faptul că experții contabili, membri ai CECCAR, susținuți de organismul nostru
profesional, au fost aleși și funcționează în structurile de conducere ale unor organizații relevante la nivel european și mondial, care activează
în domeniul contabil-fiscal, organizații care au drept scop promovarea profesiei contabile”, a declarat președintele CECCAR, prof. univ. dr.
Robert-Aurelian Șova.
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Tot legat de evoluția profesiei contabile, președintele CECCAR a mai spus: „Fructificarea valorilor tradiției, actualizarea competențelor
membrilor în raport cu realitatea economică de azi și de mâine, parteneriatele win-win cu mediul de afaceri, cu instituțiile de reglementare,
promovarea interesului public, precum și a comportamentului etic reprezintă reperele marcante ale evoluției profesiei încă de la începuturile ei.
De aceea putem afirma, fără să greșim, că profesia contabilă din România – reprezentată de membrii CECCAR – trăiește prezentul învățând din
trecut și investește în viitor. De aici și sloganul acestui eveniment festiv – Tradiție pentru viitor. Evoluăm împreună! Cu toții știm că profesia
contabilă, atât la nivel mondial, cât și la nivelul țării noastre, s-a reinventat.
Ea se actualizează continuu, inclusiv la modificarea modelelor de afaceri, modele care au trei piloni ce le asigură competitivitatea: tehnologia,
globalizarea și externalizarea serviciilor-suport. Tocmai de aceea ne adresăm partenerilor noștri tradiționali – mediul antreprenorial și
instituțiile și autoritățile de reglementare –, spunându-le: ContaȚI pe Noi. ContaȚi, cu Noi. Întotdeauna”.
În paginile ce urmează vă prezentăm extrase din mesajele invitaților ce au luat parte la eveniment în toate cele 42 de filiale, împreună cu
fotografii sugestive din cadrul manifestărilor.

Le mulțumim, pe această cale, tuturor celor care au fost alături de noi!

Filiala Alba

Mă bucur să fim astăzi aici, la aniversarea Zilei Naționale a
Contabilului Român, în număr atât de mare și în spiritul unei zile
festive, ceea ce arată unitatea și încrederea în profesie, pentru că
obiectivul organizaţiei noastre profesionale este de a servi interesului
public. Ne dorim, an de an, să întărim încrederea în profesia contabilă
şi să contribuim la dezvoltarea puternică a economiei naţionale prin
stabilirea şi promovarea adeziunii la standarde profesionale de înaltă
calitate, să ne facem părtași la împliniri frumoase în misiunea pe care o
avem cu toții, în calitate de prestatori ai serviciilor contabile
desfășurate în interes public. Fiecare dintre noi ne facem meseria cu
multă dăruire şi profesionalism pentru rolul pe care ni l-am asumat în
societate, astfel încât să obținem rezultate cât mai bune în activitatea
pe care o desfășurăm și să merităm recunoștința beneficiarilor
lucrărilor pe care le efectuăm, fie că vorbim de servicii profesionale
contabile, lucrări de expertiză contabilă sau consultanță oferită
clienților noștri. Astăzi, datorită eforturilor și dăruirii dumneavoastră,
suntem mândri că putem sărbători împreună acest eveniment, care
pentru noi, profesioniștii contabili, înseamnă o încununare a eforturilor
depuse în cursul fiecărui an, un efort care presupune multă muncă și
dăruire profesiei pe care am ales-o. Vă doresc să aveți în continuare
aceeași putere de muncă, vitalitate și spirit de echipă!
Gheorghe Ștef, președintele Consiliului Filialei CECCAR Alba

Filiala Alba

Vă transmit mulțumiri din partea
conducerii Consiliului Județean
Alba pentru invitația la eveniment
și aprecieri pentru activitatea
desfășurată de profesioniștii
contabili membri ai CECCAR. La
mulți ani!
Marian Aitai, director executiv,
Consiliul Județean Alba

La mulți ani cu prilejul Zilei Naționale a
Contabilului Român! Sunteți indispensabili
mediului economic. Fiecare societate are
nevoie de un contabil. Susțin activitatea
dumneavoastră și vă stau la dispoziție
pentru propunerile legislative care vin în
sprijinul economiei.
Sorin-Ioan Bumb, membru al
Camerei Deputaților

Filiala Alba

Vă transmit salutări din partea echipei manageriale și a procurorilor din
instituția pe care o reprezint. Mă simt onorat să fiu alături de
dumneavoastră la acest eveniment. Profesia contabilă joacă un rol
important pentru economie și, deopotrivă, pentru justiție. Profesia
contabilă este cea care gestionează, calculează și păstrează echilibrul
între cât trebuie și de unde luăm. Este o profesie care presupune mult tact
și echilibru. Simbolul profesiei contabile este contul, care se reprezintă
sub formă unui T (teu) sau a unei balanțe, existent și în celălalt
instrument de lucru cu denumirea de balanță. Iată care este elementul
comun celor două profesii. Dacă pentru justiție balanța sugerează ideea
că magistratul trebuie să pună pe cântar toate probele și să lase ca
balanța să încline unde este dreptatea, pentru contabili balanța arată
necesarul de echilibru de unde și cât luăm. Cu privire la probe în dosarele
instrumentate, deseori trebuie să punem în balanța justiției expertizele
profesioniștilor contabili, care în multe situații atârnă greu și fac ca
balanța să se încline în funcție de concluziile din expertize. Profit de acest
prilej pentru a vă transmite să fiți întotdeauna obiectivi și imparțiali
atunci când sunteți chemați să efectuăm o expertiză, fie pentru cauze
penale sau cauze civile, pentru că participăm nemijlocit la înfăptuirea
justiției, iar soarta cauzei din aceste dosare atârnă de felul în care experții
contabili își exercită profesia. La mulți ani!
Eugen Fulop, procuror general adjunct, Parchetul
de pe lângă Curtea de Apel Alba Iulia

Felicitări pentru că faceți față
provocărilor, modificărilor legislative și
duceți la bun sfârșit ceea ce se cere pe
linia fiscalității și accepțiunea
contabilității. La mulți ani!
Marcela Bera, consilier
superior, Biroul asistență pentru
contribuabili, Administrația
Județeană a Finanțelor Publice Alba

Urez un călduros „La mulți ani!” tuturor profesioniștilor
contabili. Profesia de contabil este deosebit de importantă
pentru societate căci, până la urmă, veniturile
administrației locale vin de la mediul de afaceri, aceasta
fiind cea mai importantă sursă când vorbim despre
impozitul pe venit și taxa pe valoarea adăugată. Vă
mulțumesc pentru toată activitatea dumneavoatră în
sprijinul economiei Aradului pentru ca aceasta să prospere.
Consiliul Județean Arad este partenerul dumneavoastră. Vă
admir unitatea profesiei pentru că doar uniți veți reuși să
vă faceți respectați.
La mulți ani profesiei contabile! Mulțumesc
distinșilor invitați, conducători sau
reprezentanți ai instituțiilor care au participat
la cea de-a 98-a aniversare a profesiei
contabile în țara noastră și cea de-a XV-a ediție
a Zilei Naționale a Contabilului Român. Tema și
sloganul acestui eveniment sunt foarte
importante și de actualitate, fiind reliefat rolul
esențial al profesionistului contabil în
societatea românească, dar și la nivel european
și mondial. Dragi colegi, vă felicit și vă urez
numai bine și prosperitate! La mulți ani!
„ContaȚi pe Noi. ContaȚi, cu Noi. Întotdeauna!”
Prof. univ. dr. Dorel Mateș, președintele
Consiliului Filialei CECCAR Arad

Iustin-Marinel Cionca-Arghir, președintele
Consiliului Județean Arad

Filiala Arad

Începând de la o entitate economică de tip PFA și până la
o multinațională, activitatea acestora nu s-ar putea
desfășura fără munca unui contabil. Este o profesie care
trebuie apreciată, iar importanța acesteia trebuie
conștientizată. Dacă nu suntem conștienți, cât de curând
sună un clopoțel de faliment. Comunitatea arădeană vă
respectă. Vă asigur de buna-credință și colaborarea
Primăriei Municipiului Arad. La mulți ani!

Filiala Arad

Călin Bibarţ, primarul Municipiului Arad

Mă bucur pentru invitația la acest distins eveniment.
Vă urez sincere felicitări cu ocazia Zilei Naționale a
Contabilului Român și mult succes în activate!
Profesia de contabil oferă siguranță pentru toți
factorii implicați în zona de business. Când vine
vorba de siguranță vine cu responsabilitate față de
parteneri, față de stat și de instituțiile statului. Este o
muncă dificilă pentru că această profesie răpește din
timpul de familie. Vă felicit pentru eforturile depuse!
CECCAR trebuie să fie într-o relație strânsă cu
organismele de reglementare, dar în primul rând cu
cei care legiferează. Vă asigur ca ușa cabinetului
meu parlamentar este deschisă pentru orice discuție
privind îmbunătățirea legislației. La mulți ani și spor
în activitate!
Glad Aurel Varga, deputat

Mă bucur să fiu alături de profesioniştii contabili cu ocazia
acestei sărbători. Tribunalul nu poate funcționa fără munca
expertului, care se concretizează prin expertizele de care
este nevoie, prin specializarea dumneavoastră. Vă
mulțumesc pentru eforturile depuse și sper la o colaborare
și mai fructuoasă pe viitor! La mulți ani și spor în activitate!
Judecător Otto Șandor Szep,
președintele Tribunalului Arad
Sunt 98 de ani de când profesia contabilă este
ocrotită, iar statutul obținut este unul bine
meritat. Vă bucurați de un respect deosebit din
partea societății și a mediului de afaceri. Prin
activitatea dumneavoastră asigurați munca
optimă a entităţilor economice, „motorul”
dezvoltării societății noastre. Doamna prefect
este implicată în promovarea unui parteneriat
între Instituția Prefectului și CECCAR, la fel cum
încurajează implicarea și cu alte instituții
arădene, precum universitățile, colegiile
economice și patronatele. Doamna prefect felicită
toți experții contabili și contabilii autorizați
pentru activitatea desfășurată în ultimul an, în
mod special pe laureații Topului local al
membrilor CECCAR. Multă sănătate, la mulți ani,
putere de muncă și succes în toate activitățile
profesionale pe care le
veți desfășura în următoarele 12 luni!
Flavius Morar, consilier, Cancelaria
Instituției Prefectului Arad (transmite
mesajul prefectului județului Arad,
Florentina Horgea)

Filiala Arad

Sunt bucuroasă și în același timp foarte onorată că an
de an, împreună, sărbătorim acest eveniment deosebit!
Doresc membrilor CECCAR în continuare mult succes în
activitatea pe care o desfășoară, cu speranța ca
universitatea noastră să dea, an de an, viitori contabili
care să se alăture organismului profesional. La mulți
ani și mult succes în activitate!

La mulți ani, sănătate și fericire
profesioniștilor contabili!
Dumneavoastră sunteți
principalul colaborator și al
doilea beneficiar al
informațiilor prin raportările
care sunt depuse către
structurile fiscale.

Filiala Arad

Conf. univ. dr. Mioara Pantea,
Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad

Marius Florin Drăgănescu, șef
administrație, Administrația
Județeană a Finanțelor
Publice Arad
Sunt onorată să mă aflu alături de
dumneavoastră la această sărbătoare în
dublă calitate, atât ca membru CECCAR – din
anul 2010, cât și în calitate de director
adjunct al Camerei de Conturi Arad. Având în
vedere viitoarele modificări legislative, sper
să fie o colaborare foarte fructuoasă cu
CECCAR, iar Curtea de Conturi a României și
instituțiile controlate să dezvolte în
continuare colaborarea cu Corpul.
Mariana Ardelean, director adjunct al
Camerei de Conturi Arad

Colegiul este o parte reprezentativă din învățământul
economic arădean atât la nivelul municipiului, cât și la
nivel județean. Practic, este „pepiniera”, pentru că de aici
pornește pregătirea viitorilor contabili, aceștia urmând
studii universitare în domeniul economic, iar la întâlnirile
de 10-20 de ani de la finalizarea colegiului, majoritatea
absolvenților au societăți de contabilitate și urmează o
carieră în acest domeniu. Vă mulțumesc pentru sprijin și
colaborare! Sper la o colaborare fructuoasă în
continuare! La mulți ani și mult succes în activitatea
viitoare tuturor profesioniştilor contabili!
Prof. Monica Băltărețu, director al
Colegiului Economic Arad

Sunt onorată să mă aflu printre profesioniști contabili, la o
asemenea zi de sărbătoare. Este bine ştiut că exigențele din
domeniul contabilității sunt legate de competență,
profesionalism, seriozitate, responsabilitate și de
conștientizarea importanței pe care o are digitalizarea, mai
nou, în cadrul profesiei noastre. Universitatea de Vest „Vasile
Goldiș” a fost implicată, de-a lungul timpului, în diverse
activități care au avut ca scop creșterea competenței și a
profesionalismului studenților. Doamna rector, prof. univ.
dr. Coralia Adina Cotoraci, cât și colectivul Facultății de
Științe Economice doresc să mulțumească Filialei CECCAR
Arad pentru implicarea și sprijinul de care au dat dovadă în
toate acțiunile care s-au întreprins de-a lungul timpului. La
mulți ani, sănătate și mult succes în activitatea profesională!
Conf. univ. dr. Delia David, Universitatea
de Vest „Vasile Goldiş” din Arad

Filiala Arad

Filiala Argeș

Ziua Naţionalǎ a Contabilului Român este prilej de
aniversare pentru toţi profesioniştii contabili din țara
noastră. Consider evenimentul din acest an o
adevăratǎ reușitǎ atât prin mesajele de apreciere din
partea invitaţilor, cât şi prin participarea activǎ a
colegilor, ȋmpreunǎ marcând evenimentul sub ropote
de aplauze, pânǎ la cea mai dulce surprizǎ a zilei,
tortul aniversar. Felicit ȋncǎ o datǎ colegii
nominalizaţi ȋn cadrul Topului naţional şi local pentru
toatǎ activitatea desfǎşuratǎ. Le transmit tuturor
multǎ sǎnǎtate şi putere de muncǎ pentru un viitor
luminos ȋmpreunǎ. Sunt bucuros şi onorat sǎ constat
de la an la an apreciere din partea colegilor şi cred cu
tǎrie ȋn sloganul evenimentului, „Tradiţie pentru
viitor. Evoluǎm ȋmpreunǎ!”. La mulţi ani, CECCAR!
Daniel Matei, președintele Consiliului
Filialei CECCAR Argeș

Ȋn numele Facultǎţii de Ştiinţe Economice şi Drept, dar
şi al Universitǎţii din Pitești, vǎ felicit pentru
evenimentul pe care l-aţi organizat anul acesta, dar şi
în anii anteriori. Facultatea noastră a avut de-a
lungul timpului o colaborare excelentă cu Filiala
CECCAR Argeș. Am colaborat și colaborăm în
continuare cu conducerea filialei pentru adoptarea
planurilor de ȋnvǎţǎmânt de la programele de
masterat din domeniul contabilitate, astfel ȋncât
studenții noştri să aibă acces mai uşor la cursurile pe
care dumneavoastrǎ le organizaţi. Conducerea filialei
a fost totdeauna proactivǎ, a rǎspuns tuturor
propunerilor de colaborare şi, din acest motiv, vǎ
mulţumesc. Sper sǎ continuǎm aceastǎ colaborare
fructuoasǎ. La mulţi ani!
Daniela Pȋrvu, prodecan al Facultǎţii de
Ştiinţe Economice şi Drept din cadrul
Universității din Piteşti

Filiala Argeș

Cu mulţi dintre dumneavoastrǎ mǎ cunosc de foarte multǎ vreme. Cu mulţi
dintre dumneavoastrǎ am fost coleg de serviciu. Astǎzi, la ceas aniversar,
vreau sǎ vǎ mulţumesc în primul rând pentru invitație. Ştiu cǎ la 13 iulie a.c.
se ȋmplinesc 98 de ani de la momentul reglementării profesiei contabile ȋn
România. Adresăm un mesaj de apreciere faţǎ de ceea ce dumneavoastrǎ
ȋntreprindeţi şi ne oferiţi şi nouǎ, ca reprezentanţi ai instituţiilor publice. Fără
această relație foarte apropiată cu dumneavoastrǎ cred că ne-ar fi greu și
nouă, dar şi mediului de afaceri argeşean sǎ dezvolte acea latură legatǎ de
conformarea voluntarǎ şi de declararea ȋn ȋntregime a taxelor şi impozitelor
cǎtre stat. Domnul ministru Eugen Teodorovici și doamna președinte ANAF,
Mirela Cǎlugǎreanu, au ȋnceput demersurile pentru crearea unui parteneriat
mai activ ȋntre instituţia noastrǎ fiscalǎ şi dumneavoastrǎ, parteneriat care
se soldeazǎ cu unele modificǎri legislative venite la solicitarea
dumneavoastrǎ. Ȋn ceea ce priveşte relaţia cu dumneavoastrǎ, de la venirea
mea la conducerea acestei instituţii am ȋncercat sǎ am o colaborare foarte
apropiatǎ, am vrut sǎ fiu cât mai transparent, deschis. Acelaşi lucru ȋl vom
continua, cu siguranţǎ, şi ȋn perioada urmǎtoare. Oricând aveţi deschidere
din partea mea. Vǎ felicit din nou, la ceas aniversar. La mulți ani!

Lucreţiu Tudor, șef administrație, Administrația
Județeană a Finanțelor Publice Argeș

Mulțumesc conducerii CECCAR pentru invitaţia de
astǎzi. De asemenea, mulţumim pentru protocolul
ȋncheiat ȋntre Filiala CECCAR Argeș şi universitatea
noastrǎ, prin care, practic, se deschide uşa larg cǎtre
profesia de expert contabil absolvenţilor noştri de
masterat. Relaţiile dintre CECCAR, conducerea
acestuia şi universitatea noastrǎ au fost foarte bune
şi sperǎm sǎ fie şi mai bune pe viitor. La mulți ani!

Filiala Argeș

Conf. univ. dr. Florin Dima, expert
contabil, director economic al
Universității „Constantin
Brâncoveanu” din Piteşti

Întotdeauna, orice activitate, orice afacere începe cu contabilitatea.
Fără profesionistul contabil care să susțină din punct de vedere
tehnic acea afacere, ea moare. Fără dumneavoastră, cam nimic nu
se mișcă, toți parcă înaintează pe nisipuri mișcătoare, sens în care
vă urez să continuaţi activitatea dumneavoastrǎ. Ca avocat, vǎ
apreciez activitatea la maximum şi la justa ei valoare. Expertizele
din dosare, acolo numai dumneavoastrǎ puteţi sǎ aduceţi adevǎrul
şi lumina care ne ajutǎ şi pe noi, celelalte profesii liberale, ȋn actul
de justiţie şi restabilirea unor situaţii. Sǎ vǎ dea Dumnezeu putere
de muncǎ şi sǎnǎtate. Dacǎ un rege v-a înființat, s-a ştiut undeva,
cândva, cǎ sunteţi foarte necesari. Achiesez şi eu la acest mare
ȋnaintaş. La mulţi ani!
Av. Adrian Pica, vicepreședinte
ALDE Filiala Argeș

Filiala Argeș

Profesia noastră reprezintǎ dedicare,
profesionalism și prietenie. Participarea
alături de colegii mei, personalități în
domeniu, nu a făcut altceva decât să
întărească și să întregeascǎ o echipă de
profesioniști experți contabili și contabili
autorizați, lângă care am petrecut momente
de neuitat, momente care înnobilează
sufletul și mintea. Vă mulțumim! La mulți ani!
Georgeta Florea, expert contabil și
auditor de calitate al
Filialei CECCAR Argeș

Sunt extrem de fericitǎ, dar şi foarte emoţionată,
în același timp. Prin nominalizarea ȋn topul local
descopǎr cǎ furnizarea serviciilor prin societǎţile
mele, cât şi calitatea oferitǎ pe piaţǎ ȋmi aduc
astǎzi puternice trǎiri profesionale. Mulțumesc
conducerii CECCAR pentru aceastǎ zi superbǎ. La
mulți ani tuturor colegilor din țarǎ!
Elena Ioniţǎ Leanca,
contabil autorizat

Filiala Bacău

Apreciez foarte mult colaborarea
pe care o avem cu CECCAR, nu
doar eu personal, ci și instituția
pe care o reprezint. Vă urez mult
succes în continuare și sper să
ne revedem și la alte manifestări
pe care le organizați. La mulți
ani!
Chestor de poliție Vasile Oprișan,
șeful Inspectoratului de Poliție
Județean Bacău

Cu ocazia Zilei Naționale a
Contabilului Român, adresez
membrilor CECCAR sincere urări de
bine, sănătate, prosperitate, fericire și
cât mai multe realizări!
Marcel Gheorghe Bulinschi,
președintele Comisiei de disciplină a
Filialei CECCAR Bacău

La ceas de sărbătoare pentru
profesioniștii contabili, cu ocazia
manifestărilor prilejuite de Ziua
Națională a Contabilului Român,
adresez cele mai sincere urări de bine
și de sănătate, putere de muncă,
prosperitate și cât mai multe realizări!
Radu Mihai Faghiean, președintele
Consiliului Filialei CECCAR Bacău

Filiala Bacău

Am sărbătorit împreună Ziua Națională a
Contabilului Român. A fost o aniversare
cu toate „ingredientele” specifice: invitați
de marcă, cadouri materializate în trofee,
diplome și felicitări, o masă festivă cu de
toate, inclusiv simbolul aniversării – tortul
– și, nu în ultimul rând, o atmosferă
frumoasă, colegială sau chiar
prietenească! Vă mulțumesc pentru
această zi minunată! La mulți ani!

Mulțumim pentru diplomă. Vă mulțumim pentru că ne
invitați de fiecare dată la activitățile dumneavoastră.
Facultatea de Științe Economice din cadrul Universității
„Vasile Alecsandri” este alături de Filiala CECCAR Bacău
prin simplul fapt că asigură pepiniera de viitori
profesioniști contabili, experți, contabili autorizați.
Universitatea noastră le asigură pregătirea necesară, de
specialitate, astfel încât ei să facă față rigorilor acestei
profesii. Vă asigurăm în continuare de colaborarea
noastră și vă urăm mult succes!
Prof. univ. dr. Mihai Deju, Universitatea
„Vasile Alecsandri” din Bacău

Mariana Ciobanu, membru în
Consiliul Filialei CECCAR Bacău

Filiala Bihor

Astăzi, profesia contabilă se confruntă cu
provocări precum gândirea integrată,
globalizarea, tehnologia, adaptarea la era
digitală. Putem, în societatea de azi, să luăm
decizii fără să ținem cont de specialiști din
domeniile economic, tehnic, social și politic? O
economie echilibrată are nevoie de aportul
nostru, al tuturor. Unul dintre obiectivele pe care
mi le-am propus în acest mandat de președinte
al Consiliului filialei CECCAR este creșterea
prestigiului Corpului, cunoașterea valorii noastre
profesionale și a importanței pe care o ocupă
profesia noastră în societate. Pentru realizarea
acestuia avem nevoie de unitate, respect
reciproc, colaborări constructive și de creșterea
calității profesionale a serviciilor noastre.
Renate Veronica Popescu, președintele
Consiliului Filialei CECCAR Bihor

Sunt onorată să particip la acest eveniment.
Vreau să vă mulțumesc pentru ceea ce faceți,
pentru cursurile oferite. Am reușit, astfel, să
creștem nivelul de pregătire și ne așteptăm să
creștem și nivelul de absorbţie a fondurilor
europene la nivelul Zonei Metropolitane Oradea.
Letiția Moțoc, manager de proiect, Asociația
de Dezvoltare Intercomunitară Zona
Metropolitană Oradea

Este o onoare să fiu astăzi aici, alături de
dumneavoastră. Țin să apreciez în mod
deosebit activitatea dumneavoastră. Nicăieri
în lume nu a existat un exod așa de mare de
oameni cum există în România. Gândiți-vă
care ar fi fost aportul acestor cetățeni
români dacă ar fi contribuit la economia
țării noastre. Părerea mea este că cei care
au plecat din țară sunt peste nivelul mediu.
Mesajul meu se adresează instituțiilor
statului, să facă eforturi pentru a aduce
înapoi românii plecați la muncă în
străinătate. Vă apreciez activitatea,
propunerile privind modificările legislative.
Ioan Micula, președintele Camerei de
Comerț și Industrie Bihor

Filiala Bihor

Îmi face o deosebită plăcere să mă adresez dumneavoastră, cu
ocazia Zilei Naționale a Contabilului Român, sărbătoare a tuturor
reprezentanților profesiei contabile. CECCAR, organizație
profesională de mare prestigiu, împlinește azi 98 de ani, o vârstă
venerabilă, aproape centenară. Este un prilej de bucurie, o ocazie
de a omagia profesia contabilă și pe slujitorii acesteia, de a
recunoaște importanța profesioniștilor contabili în viața
economică și socială a României și în a tuturor țărilor unde există
asociații profesionale de acest gen. În același timp, sărbătorirea
Zilei Naționale a Contabilului Român ne oferă ocazia de a evoca
relațiile excelente de colaborare dintre Facultatea de Științe
Economice din cadrul Universității din Oradea și Filiala CECCAR
Bihor, dar și de a mulțumi tuturor profesioniștilor contabili pentru
sprijinul acordat studenților care se pregătesc prin stagii de
practică să devină parte a acestui organism profesional. Doresc să
adresez un mesaj de felicitare din partea Universității
din Oradea către CECCAR cu ocazia acestei zile de sărbătoare și să
urez tuturor membrilor Corpului multă sănătate, putere de
muncă, realizări profesionale și personale dintre cele mai alese.
Prof. univ. dr. Alina Daciana Bădulescu,
decan al Facultății de Științe Economice din
cadrul Universității din Oradea

La mulți ani! Am remarcat că aveți 98 de ani, dar arătați
extraordinar. Domnul Micula se miră, dar are 155 de ani,
deoarece Camera de Comerț s-a înființat în 1864, UGIR în 1903, și
iată că atât profesia dumneavoastră, cât și mediul de afaceri
românesc, au trecut. Noi ne dorim să aibă și viitor. Pentru viitor,
parteneriatul dintre noi trebuie sa fie unul solid. Există două
meserii în România în care nu iți trebuie nicio pregătire și poți să fii
perfect competititv: una este cea de politician, cealaltă de patron.
Dumneavoastră trebuie să susțineți examene, să dețineți studii
superioare și tot nu este suficient. Aveți nevoie de pregătire
continuă. O profesie liberală presupune o economie de piață și un
mediu de afaceri competitiv.
Dan Octavian, președintele
Asociației Firmelor Bihorene

Filiala Bistrița-Năsăud

Filiala CECCAR Bistrița-Năsăud a
organizat în condiții foarte bune,
într-un cadru festiv, cea de-a XV-a
ediție a Zilei Naționale a Contabilului
Român. Au fost discuții interesante
între participanți, membri ai filialei și
invitați. Vă mulțumesc pentru
invitație și pentru buna colaborare!
Dr. ec. Vasile Radu Pop, șef adjunct
administrație, Administrația Județeană
a Finanțelor Publice Bistrița-Năsăud

Vă mulțumesc foarte mult pentru invitația la
evenimentul festiv organizat cu ocazia Zilei
Naționale a Contabilului Român. A fost o onoare
și o plăcere să particip la acest eveniment. Aveți o
echipă minunată de colaboratori, care au făcut o
treabă excelentă! Vă doresc mult succes pe viitor!
Teodora-Dana Roman, șef al Serviciului
financiar-contabil în cadrul Instituției
Prefectului Județului Bistrița-Năsăud

Ziua Națională a Contabilului Român din
acest an a fost, pentru profesioniștii contabili,
cu adevărat o sărbătoare, a fost ziua în care
am uitat de termene, scadențe, ziua în care
ne-am bucurat împreună că facem parte din
această breaslă. Mesajele primite din partea
reprezentanților autorităților locale și, în
special, din partea membrilor, mă fac să fiu
mândră că sunt o părticică din echipa
CECCAR și să cred, cu tărie, că se poate conta
întotdeauna pe noi. Mulțumesc colegilor din
executivul filialei pentru sprijinul și implicarea
de care au dat dovadă!
Paraschiva Sigartău, președintele
Consiliului Filialei
CECCAR Bistrița-Năsăud

Filiala Bistrița-Năsăud

Vreau să mulțumesc colectivului Filialei CECCAR BistrițaNăsăud pentru surpriza plăcută de care am avut parte.
Referitor la organizarea și desfășurarea evenimentului, nu
pot spune altceva decât „WOW!”. A fost un eveniment
extraordinar, totul ca la carte, o bună organizare din toate
punctele de vedere, ceea ce denotă faptul că profesioniștii
contabili știu să fie experți și în alte domenii. Felicitări tuturor
experților contabili pentru performanțele obținute. Vă
mulțumesc pentru că m-ați primit în echipa dumneavoastră
în calitate de membru CECCAR și îmi doresc să îmi ajung
colegii, în viitorul apropiat, la nivel de performanță
profesională.
Carmen-Silvia Givan, expert contabil

Am fost foarte încântată de modul de
organizare a celei de-a XV-a ediții a
Zilei Naționale a Contabilului Român.
Vreau sa felicit organizatorii pentru
faptul că știu să motiveze prin
aprecieri, premii și distincții pe cei mai
buni profesioniști contabili din județ.
Prof. Maria Mureșan, Colegiul Național
„Andrei Mureșanu” Bistrița

Filiala Botoșani

Manifestările dedicate Zilei Naționale a Contabilului
Român, organizate la nivelul filialei, au fost un moment
impresionant de apreciere și cinstire a muncii
profesioniștilor contabili, acești „truditori ai cifrelor” și
„sanitari ai economiei”, cum îmi place mie să îi numesc, dar
și un imbold, prin prisma temelor prezentate, pentru o
nouă abordare în profesia contabilă în contextul
globalizării, tehnologizării informației și necesității
externalizării serviciilor. Faptul că la eveniment au răspuns
invitației și au adresat mesaje de apreciere și de mulțumire
conducătorii instituțiilor din două domenii, poate cele mai
importante și mai prezente în viața economico-socială a
județului și, totodată, principali beneficiari ai serviciilor
membrilor filialei, justiție și mediul de afaceri,
demonstrează prețuirea de care se bucură membrii CECCAR
și importanța aportului profesioniștilor contabili în evoluția
și dezvoltarea generală a societății.
Viorel Alexandru, președintele Consiliului
Filialei CECCAR Botoșani

La mulți ani! Vă transmit
mulțumirile și aprecierile colegilor
mei, pe care îi reprezint, pentru
profesionalismul dumneavoastră
și pentru bunele relații de
colaborare pe care le avem în
soluționarea cauzelor civile și
penale cu implicații financiarcontabile și fiscale.
Judecător Mihaela Ungureanu,
președintele
Tribunalului Botoșani

Vă felicit pentru frumoasa organizare a Zilei Naționale a
Contabilului Român! Am fost impresionat de căldura
colectivului și de relația de prietenie dintre membrii filialei.
Am remarcat aprecierea de care se bucură organizația
dumneavoastră profesională la nivel local și nu numai, prin
prezența și discursul invitaților. Doresc ca în numele
Consiliului Filialei UNPIR Botoșani să vă transmit mesajul de
apreciere față de membrii CECCAR la împlinirea a 98 de ani
de istorie a organizației. La mulți ani, CECCAR!
Ați spus că sunteți „sanitarii economiei”, dar eu zic că
sunteți mai mult decât sanitari, sunteți medici. Vă spun
un lucru pe care trebuie să îl conștientizăm cu toții, și
anume că nu este nevoie de medici, atât timp cât nu
există pacienți. Din păcate, avem nevoie de medici
peste tot. Lumea economică sau lumea businessului se
îmbolnăvește când nu avem expertiză și nu avem
management. De ce eșuează firmele? Pentru că nu au
un management bun, pentru că foarte mulți oameni,
după ce au succes în primii ani, cred că lucrurile merg
de la sine. De aceea, cred că valoarea dumneavoastră
este mai mult decât a unui sanitar. Este, dacă vreți, și
de locomotivă, și de profesor, de instructor. Structura
care susține mediul de afaceri este tocmai corpul
acesta de experți.

Valeriu Iftime, președintele Camerei
de Comerț, Industrie și Agricultură Botoșani

Doru Liahu, expert contabil,
practician în insolvență,
președintele Filialei UNPIR Botoșani

Filiala Botoșani

Aniversările CECCAR dedicate Zilei Naționale a Contabilului
Român sunt nu numai prielnice momente de evocare
și bilanț, dar și emoționante stări de bucurie. Ca atare, am
fost și sunt sincer onorat de invitațiile anuale la aceste
manifestări, organizate de filiala Botoșani. Într-o lume în
care se cheltuie mai mult decât se produce, se
simte nevoia unei noi abordări a profesiei contabile,
orientate spre inovație, mișcare, globalizare, ca limbaj
universal al afacerilor. Felicit sincer toți slujitorii profesiei. La
mulți ani, CECCAR! La mulți ani profesiei contabile!

Filiala Botoșani

Prof. Ioan Huțanu, directorul
Colegiului economic
„Octav Onicescu” Botoșani

Sunt prezentă la această întâlnire tocmai pentru că
am aflat că aceasta este dedicată Zilei Naționale a
Contabilului Român. Prin ce înseamnă să fii contabil,
la ora actuală, înțeleg să ai capacitatea să asiguri
funcționarea în cifre a unei entități, indiferent de
rezultatele acesteia, să identifici cauzele, factorii care
au sporit sau diminuat aceste rezultate. Poate că, mai
târziu, se va înțelege importanța acestei profesii.
Intenționez să urmez cursurile Academiei de Studii
Economice din București, la Facultatea de
Contabilitate și Informatică de Gestiune. Sunt sigură
că voi învăța foarte multe și că voi reuși să mă
specializez. O să lupt cât pot de mult să devin un
adevărat profesionist și pentru a face parte din
familia profesioniștilor contabili. Doamne ajută!
Andreea Ungureanu, șefa de promoție 2019,
Colegiul economic „Octav Onicescu” Botoșani

Celebrarea profesiei
contabile a fost un
eveniment excelent organizat
de conducerea filialei, iar
temele abordate au fost
interesante. Ne-am simțit
foarte bine alături de colegi
și de invitați. Mulțumim!
Manuela Pînzariu,
expert contabil

Am participat cu plăcere la manifestările dedicate Zilei
Naționale a Contabilului Român și, ca în fiecare an,
evenimentul mi-a întărit sentimentul de apartenență la o
categorie profesională utilă și respectată în întreaga
societate românească. Apreciez impecabila organizare a
festivităților și sunt mândră că fac parte, alături de atâția
colegi minunați, din CECCAR. La mulți ani!
Carmen Achiței, expert contabil

A fost un eveniment foarte frumos
organizat. M-a impresionat plăcut tânăra
absolventă, șefa de promoție a colegiului
economic, care a părut foarte hotărâtă
asupra deciziei în ceea ce privește viitoarea
sa carieră. Mi-aș dori ca această profesie
să fie îmbrățișată de cât mai mulți tineri.
Urez tuturor colegilor succese în activitatea
profesională, realizări majore,
perseverență și optimism, dar și liniște
sufletească!
Alina Buhăianu, expert contabil,
membru al Comisiei de disciplină

A fost o reală plăcere și onoare să
particip la evenimentul dedicat Zilei
Naționale a Contabilului Român și
aniversării a 98 de ani de la înființarea
Corpului. Mulțumesc întregului colectiv
al filialei pentru minunata organizare
a evenimentului, pentru efortul depus
și entuziasmul avut, precum și pentru
atenția acordată participanților pe tot
parcursul manifestărilor.
Gabriela Alexa, expert contabil

Filiala Botoșani

Goethe numea contabilitatea „una din cele mai sublime
creații ale spiritului omenesc". Vorbim despre o știință pe
care puțini oameni o apreciază, dar care este prezentă peste
tot, în instituții sau firme, practic în tot ceea ce înseamnă
economie. Și sunt și mai puțini cei care stăpânesc această
știință. Mi s-a acordat onoarea de a strânge mâna celor mai
buni dintre ei, în cadrul ceremoniei prilejuite de împlinirea a
98 de ani de la înființarea Corpului Experților Contabili și
Contabililor Autorizați din România – Ziua Națională a
Contabilului Român.
Consider că evenimentul a trezit un real interes
atât din partea membrilor, cât și din partea
invitaților. Elocvente sunt prezența numeroasă a
membrilor și mesajele transmise de către toți
invitații care au luat cuvântul, exprimându-și
considerația și admirația față de profesia
contabilă, subliniind importanța și rolul acesteia
în domeniul economic și în societate, în
ansamblul ei. Tema prezentată și dezbătută a
fost în concordanță cu realitatea momentului,
fiind apreciată în mod deosebit. Revoluția
digitală este reală, afectează cetățenii, profesiile,
guvernele. Rolul profesionistului contabil trebuie
consolidat prin conștientizarea antreprenorilor
că acesta este un consultant al afacerii, un
partener de încredere și nu doar un operator de
date. În concluzie, serviciile oferie de
profesioniștii contabili sunt într-o continuă
evoluție și diversificare, adaptate la evoluția
societății în ansamblul ei.
Nicolae Băjan, președintele Consiliului
Filialei CECCAR Brașov

Marian Rasaliu, prefectul
județului Brașov

Filiala Brașov

Felicit călduros profesioniștii contabili! Le urez
succes în activitatea de zi cu zi, apreciind efortul
acestora de a fi mereu pregătiți și de a ține pasul cu
modificările legislative, arătând că munca acestora
este foarte prețioasă în orice domeniu, nu numai
cel al administrației. La mulți ani!

Filiala Brașov

Barabas Laszlo, viceprimar al
municipiului Brașov

La sărbătorirea a 98 de ani de la înființarea Corpului Experților
Contabili și Contabililor Autorizați din România și cu prilejul celei de-a
XV-a ediții a Zilei Naționale a Contabilului Român doresc să transmit
membrilor CECCAR multă sănătate, împliniri pe toate planurile, succes
și reușite depline în activitate! Profesia contabilă este esențială pentru
mediul economic și pentru angrenajul social, deopotrivă grea și
frumoasă, dar în primul rând caracterizată prin precizie, corectitudine
și responsabilitate. Să gestionăm corect și echilibrat resursele
financiare de care dispunem, fie că vorbim despre bugetul unei
microîntreprinderi, fie că ne referim la bugetul unui județ ca Brașovul,
este o provocare pe care trebuie s-o depășim cu bine, zi de zi, lună de
lună, an de an. Mă bucur să fac parte din rândurile dvs. și să constat
că profesia de expert contabil îmi este de folos în activitatea de zi cu zi
la Consiliul Județean Brașov. La mulți ani!
Mesajul președintelui Consiliului Județean, Adrian Veștea,
transmis de Toaso Imelda, Vicepreședinte

Consider că această zi este un eveniment special
pentru dumneavoastră și pentru noi, ca facultate, deoarece
contabilitatea reprezintă un pilon în jurul căruia s-a
construit, s-a consolidat facultatea, facultate care este la
momentul acesta cea mai mare din cadrul Universității
Transilvania. Vă felicit, vă respect pentru rigurozitate,
seriozitate și pentru că știu exact care este rolul
dumneavoastră în economia românească. La mulți ani!

Filiala Brașov

Gabriel Brătucu, decanul
Facultății de Științe Economice și
Administrarea Afacerilor din cadrul
Universității Transilvania din Brașov

Vă mulțumesc pentru activitatea
depusă și pentru modul în care
aveți disponibilitatea de a lucra cu
noi, funcționarii bancari. Vă
asigur de tot respectul pentru
munca depusă. La mulți ani! Mult
succes, iar succesul
dumneavoastră va fi și succesul
nostru.
Monica Tolbas, director
adjunct, Banca Transilvania,
Brașov

În calitate de invitat la manifestările prilejuite de aniversarea
Zilei Naționale a Contabilului Român am remarcat interesul
organizatorilor pentru identificarea principalelor aspecte cu
care se confruntă corpul profesional, precum și pentru găsirea
soluțiilor de optimizare a activității profesioniștilor în mediul
economic actual, un mediu economic care obligă la un
permanent efort de adaptare, în condițiile în care amprenta
digitalizării și globalizării este tot mai resimțită. Consider că
evenimentul la care am participat și-a atins scopul de
promovare a profesiei, prin prezentarea rolului fundamental al
contabilului în mediul de afaceri din țara noastră.
Av. Cătălin Joița, decanul Baroului Brașov

La mulți ani profesioniștilor contabili! Sincere
felicitări pentru cei 98 de ani de istorie a organismului profesional!
Vă apreciez pentru munca depusă. Un bun expert contabil/contabil
autorizat este foarte căutat pe piață, mai ales în ultimii 15 ani,
aspect semnificativ, întrucât antreprenorii nu apreciază munca
contabilului decât în cazul controalelor. Dumneavoastră sunteți
colaboratori și parteneri în aplicarea legii. Vă urez mult succes și
sănătate! Vă mulțumesc pentru invitația la eveniment!
Mulțumesc pentru invitația
adresată! Felicit organizatorii
pentru reușita evenimentului,
felicit experții contabili și contabilii
autorizați pentru munca depusă!
Vă mulțumesc pentru buna
colaborare instituțională și vă urez
mult succes și realizări!

Vasile Țibre, șef administrație,
Administrația Județeană a Finanțelor
Publice Brașov

Liliana Dragomir, director,
Agenția Județeană pentru
Ocuparea Forței de Muncă

Îmi exprim toată gratitudinea pentru
munca prestată de membrii Corpului
profesional. Vă urez „La mulți ani!” și
mult succes în activitate.
Ciprian Băncilă, director,
Agenţia pentru Protecţia Mediului
Braşov

Filiala Brașov

Felicitări pentru rezultatele și
activitatea depusă până în prezent!
Ne exprimăm aprecierea pentru
profesionismul membrilor și vă
asigurăm de colaboare și parteneriat
și în viitor.
Andreea Ivașcu,
Camera de Comerț
și Industrie Brașov

În calitate de prim-vicepreședinte al
CAFR am participat cu plăcere la
Ziua Națională a Contabilului
Român, eveniment organizat de
CECCAR Filiala Brașov. Îi felicit pe
experții contabili și contabilii
autorizați pentru rezultatele
obținute și le urez mult succes în
activitatea pe care o desfășoară în
interes public. Totodată, felicit
conducerea CECCAR Filiala Brașov
pentru modul de organizare a
evenimentului. A fost o ocazie bună
pentru a se întări colaborarea dintre
CECCAR și mediul de afaceri,
instituțiile publice și celelalte
organisme profesionale.
Gheorghe Ialomițianu,
prim-vicepreședinte al Camerei
Auditorilor Financiari din România

Filiala Brașov

Filiala Brașov

Vă mulțumesc pentru evenimentul frumos
organizat cu ocazia Zilei Naționale a
Contabilului Român. A fost un eveniment
deosebit la care au participat atât membri
ai organismului profesional, cât și multe
personalități de la nivel local, ceea ce a
conferit evenimentului o importanță
majoră în poziționarea și aprecierea
profesiei contabile din Brașov. Cuvintele
spuse de reprezentanții instituțiilor
publice, dar și de reprezentanții altor
organisme profesionale au exprimat
încrederea, aprecierea și recunoașterea
profesiei noastre. Brian Tracy a spus:
„Învingătorii își fac un obicei din a-și
construi propriile așteptări pozitive înainte
de eveniment”.
Dan Apreotesei, expert contabil

Externalizarea serviciilor contabile cunoaște forme noi de
manifestare, fiind marcată de particularități pe care nu le-am
întâlnit în trecut. În mod paradoxal asistăm la o externalizare a
serviciilor și în sens invers, adică de la cabinetele contabile către
proprii clienți, dar și către administrațiile publice, ca urmare a
fenomenelor de globalizare și digitalizare. Fără să vrem suntem nu
doar spectatori, dar și actori ai acestor fenomene pe care le
resimțim tot mai prezente în viața noastră de zi cu zi. Succesul
oricărei firme de contabilitate depinde în mare măsură atât de
gestionarea eficientă a tehnologiilor, cât și de instruirea angajaților
pentru a utiliza cât mai bine soluțiile software. Contactele
comerciale tradiționale sunt înlocuite din ce în ce mai mult de
mecanisme bazate pe tehnologie. Cerințele digitalizării pot deveni
un catalizator important pentru dezvoltarea economiei, iar profesia
contabilă poate să transforme această amenințare într-o veritabilă
oportunitate. Contabilii trebuie să se concentreze pe relația de
încredere cu clienții, creând valoare adăugată. Clienții profesiei
contabile doresc sprijin, prezență si dedicare, asistență în domeniile
fiscal, juridic și managerial. Profesia contabilă trebuie reinventată
pentru a face față cerințelor contabile, fiscale și manageriale, tot
mai crescute și mai complexe, care stau în fața acestei profesii.
Steliana Busuioceanu, expert contabil

Vă mulțumesc pentru invitație, mă simt onorat! Mă
uit în sală și pe foarte mulți dintre dumneavoastră vă
cunosc și vă sunt prieten. Vă doresc să aveți un an
plin de bucurii și dacă aveți propuneri bune și
amendamente în direcția finanțelor publice, vă rog să
ne spuneți și vă asigur de tot sprijinul. O zi frumoasă
și plină de bucurii alături de familiile dumneavoastră,
de cei dragi!
Mihai Ruse, senator

Mulțumesc membrilor filialei pentru participarea la acest
eveniment important pentru profesia noastră. Mulțumesc, de
asemenea, invitaților, colaboratori ai filialei și beneficiari ai
serviciilor profesionale prestate de membrii filialei, precum și
tuturor celor care au adresat mesaje de felicitare și urări membrilor
cu ocazia Zilei Naționale a Contabilului Român.
Vă felicit și vă doresc multă sănătate și bucurii!
Gheorghe Stroe, președintele Consiliului
Filialei CECCAR Brăila

Filiala Brăila

Filiala Brăila

Mă simt onorată și bucuroasă să fiu în mijlocul dumneavoastră. Îmi
pare bine că se sărbătorește Ziua Națională a Contabilului Român, prilej
pentru a sublinia rolul deosebit de important pe care îI au atât
contabilitatea, cât și practicanții acestei profesii în societate. Când zici
contabil te gândești la un funcționar cu mânecuțe, zgârcit, fără inimă,
care nu are niciodată bani, pentru care niciodată nu este momentul
oportun, dar, de fapt, în spatele acestei imagini se ascunde un om
deosebit de important, care din umbră conduce destinele societății de la
micro până la macro. Un contabil știe întotdeauna despre bani mai
mult decât cel care îi are. Un contabil este cel care te ajută să evoluezi,
dar la fel de bine te poate și îngropa. Iată că în câteva cuvinte am reușit
să subliniez rolul deosebit de important pe care îl au contabilitatea și
contabilul în viața noastră. J. Fr. Schär spunea: „Contabilitatea este
judecătorul nepărtinit al trecutului, ghidul prezentului și consilierul
viitorului”. Eu, în calitate de vicepreședinte al Tribunalului Brăila, în
numele magistraților brăileni, țin să vă mulțumesc pentru colaborarea
pe care o avem, pentru activitatea deosebită care ne este de un real
folos în soluțiile pe care le pronunțăm. Nu vă ascund că, de multe ori,
dezlegarea soluțiilor noastre depinde de expertizele dumneavoastră, de
profesionalismul și operativitatea dumneavoastră. Vă mulțumesc pentru
înțelegerea și răbdarea de care dați dovadă față de noi. Vă doresc tot
binele din lume!
Judecător Daniela Vicol, vicepreședinte,
Tribunalul Brăila

Filiala Brăila

La mulți ani! Vă mulțumesc pentru invitație! Pe cei
mai mulți dintre dumneavoastră mă bucur să-i revăd
și în alte condiții decât atunci când unii suntem la
catedră și alții în sală. Mulțumesc conducerii și
personalului din CECCAR pentru modul în care înțeleg
să colaboreze cu instituția noastră, iar
dumneavoastră, fiecărui profesionist în parte, vă
mulțumesc pentru că, din punctul de vedere al
reprezentantului ANAF, sunteți printre puținii
profesioniști cu care colaborăm și care au înțeles ce
înseamnă parteneriatul cu ANAF. Vă felicit în mod
deosebit pentru modul în care înțelegeți să practicați
această profesie în condițiile în care nu este înțeleasă
în toată complexitatea ei. Externalizarea, tema de
astăzi, are numai avantaje, este un element în plus de
a ne ralia la politicile țărilor capitaliste cu tradiție. Vă
doresc spor în toate și să nu fiți numai contabili,
pentru că știm că, la nivelul celor pe care-i consiliați,
sunteți și un pic de auditori, consultanți fiscali, sunteți
adeseori și manageri și pentru toate acestea vă felicit
și vă doresc din suflet tot binele, cu toată sinceritatea!
Mihaela Ciorășteanu, șef administrație,
Administrația Județeană a
Finanțelor Publice Brăila

Vă mulțumesc pentru invitație. Mă simt onorată pentru că
particip la acest eveniment important. Sunt 130 de ani de când
istoriile noastre se împletesc, a Băncii Naționale și a profesiei de
expert contabil. Am pus și noi umărul la cristalizarea profesiei
dumneavoastră în România și mă bucur că, după atâta vreme,
suntem tot împreună. Vă mulțumesc, în numele Agenției Brăila a
Băncii Naționale a României, pentru toată colaborarea în
domeniul statistic și vă asigur de toată deschiderea mea ca
acest lucru să fie păstrat și pe viitor. La mulți ani, multe împliniri
profesionale și personale!

Filiala Brăila

Laura Țupea, director, Banca
Națională a României – Agenția Brăila

La mulți ani! Mă bucur să fiu în mijlocul dumneavoastră. Mă
uit în sală și constat că peste 50% dintre cei prezenți sunt absolvenți
de studii de licență sau masterat ai Universității „Constantin
Brâncoveanu”. Mă bucur tare mult să vă revăd și vreau să cred că în
tot ceea ce faceți reprezentați cu cinste profesia pe care ați ales-o.
Vreau să subliniez un aspect: în ultimii doi ani am încheiat protocolul
cu CECCAR, pe baza căruia absolvenții programului nostru de
masterat în contabilitate au echivalat examenul de acces la stagiu.
Anul acesta, acum câteva zile, prima promoție a susținut examenul
de disertație. Ei vor fi prima promoție care va beneficia de
echivalarea examenului de admitere pentru experți contabili. Am
ajuns în acest moment și vreau să cred că relațiile de colaborare
dintre cele două instituții, Filiala CECCAR Brăila și Universitatea
„Constantin Brâncoveanu”, se vor desfășura la fel de bine și la fel de
frumos. Fiind un moment aniversar, vă doresc sănătate, să aveți
parte de bucurii și spor în tot ceea ce faceți! Vă doresc succes și mult
belșug atât în viața personală, cât și în cea profesională. La mulți ani
și vă îmbrățișez cu drag!
Conf. univ. dr. Camelia Vechiu, Facultatea de Management
Marketing în Afaceri Economice – Centrul de studii Brăila,
Universitatea „Constantin Brâncoveanu”

Filiala București

Doamnelor și domnilor invitați, stimați colegi, bine ați venit!
Toate realizările din ultima perioadă se datorează inclusiv
eforturilor dumneavoastră, ale membrilor CECCAR, ale celor
care stau în spatele nostru, angajații din filiale, angajații din
Centrală, care ne oferă tot suportul lor și, bineînțeles,
instituțiilor - cu care avem, așa cum bine știți, excelente relații
de colaborare. Nu pot să nu menționez că și profesia contabilă
urmează niște pași spre un viitor luminos, zic eu. Nu vreau să
pară cuvinte mari, dar așa cum s-a dovedit în ultimii ani, știm
unde trebuie să ajungem, avem o strategie, pas cu pas.
Bineînțeles, cu ajutorul dumneavoastră, a partenerilor noștri de
afaceri, inclusiv cu deschiderea care eu cred că trebuie să existe
din partea mediului de afaceri, în special a întreprinderilor mici
și mijlocii. Vă mulțumesc pentru prezență! La mulți ani! Mai sunt
încă doi ani până la centenarul CECCAR. Să fim sănătoși, să ne
întâlnim în fiecare an pentru a celebra împreună această zi
importantă din viața contabililor din țara noastră!
Aurel Andrei, președintele Consiliului
Filialei CECCAR București

Filiala București

Vă mulțumesc pentru oportunitatea de a mă adresa, astăzi, la festivitățile Zilei
Naționale a Contabilului Român! În calitate de președinte al Accountancy Europe,
reprezint 1 milion de profesioniști contabili din Europa. Alături de organismele
profesionale românești, reprezentăm 49 de organizații din 35 de țări. Deoarece suntem
profesioniști care lucrează pentru oameni, mesajul nostru către decidenții europeni
este „Pentru că oamenii contează” (“Because people count”). Profesia noastră din
România are o reputație internațională bună. Accesul în Uniunea Europeană acum 12
ani și jumătate a însemnat apropierea și de alte culturi și zone geografice. Am reafirmat
angajamentul nostru european la recentele alegeri euro-parlamentare. În astfel de
timpuri, marcate de scepticism, trebuie să fim uniți, atât ca profesioniști, cât și ca
europeni. Viitorul pare luminos atunci când lucrăm împreună. Trebuie să devenim
parteneri strategici ai clienților noștri, ajutând-i să ia deciziile corecte, necesare pentru
dezvoltarea afacerii. Multe dintre firmele cele mai avansate nu numai că îmbrățișează
tehnologia, dar se și extind în domenii noi, ceea solicită noi cunoștințe, care vor
conduce, în final, la schimbarea profesiei cum o cunoaștem azi. Firmele mijlocii și mici
trebuie să urmărească aceste tendințe și să identifice soluții adaptate pentru a rămâne
relevante pentru clienții lor. În această zi, vă invit să vă alăturați mie și Accountancy
Europe și să privim către viitor, la provocările și oportunitățile pe care acesta le oferă.
Obiectivul nostru este de a satisface nevoile membrilor și da a-i încuraja să se dezvolte.
Acest lucru nu este posibil decât printr-o colaborare strânsă, așa cum o avem deja cu
CECCAR. Vă mulțumesc și vă urez realizări în toate!
Mesajul președintelui Accountancy Europe, Florin Toma,
transmis de președintele Consiliului superior al CECCAR,
prof. univ. dr. Robert-Aurelian Șova

Filiala București

Vă mulțumesc pentru invitația de a vă fi alături astăzi, la
această nouă ediție a Zilei Naționale a Contabilului Român.
Vă felicit, domnule președinte, pentru alegerea în funcția de
membru al Consiliului ETAF și pentru tot ceea ce ați realizat!
Este nevoie de un dialog între dumneavoastră și clienții
pentru care lucrați. Lucrați cu cifre, numai că cifrele nu sunt
ale dumneavoastră, nu sunt proprietatea dumneavoastră.
Este datoria dumneavoastră să le faceți înțelese persoanelor
pentru care lucrați. Nu vă propuneți să impuneți o opinie, un
punct de vedere clienților. Încercați să îi convingeți că poate
așa ajungeți la o soluție în favoarea ambelor părți: și a
dumneavoastră, și a clienților. Felicitări, la mulți ani, mult
succes în continuare!
Alexandra Lazăr, director al Direcției de legislație și
reglementări contabile din Ministerul Finanțelor Publice

Cu ocazia celebrării a 98 de ani de la înființarea Corpului Experților
Contabili şi Contabililor Autorizați din România și a celei de-a XV-a ediții a
Zilei Naționale a Contabilului Român, doresc să le adresez sincere felicitări
tuturor profesioniștilor din acest domeniu și să le urez mult succes în
activitățile pe care le întreprind, subliniind importanța acestei profesii atât
pentru mediul economic, cât şi pentru întreaga societate. Profesia de
contabil presupune o îmbunătățire permanentă a cunoștințelor și
abilităților, prin eforturi susținute în pregătirea profesională şi adaptare
continuă la cerințele şi la provocările evoluțiilor economice și sociale. De
aceea, evenimentul de astăzi reprezintă un bun prilej de a evidenția în mod
public rezultatele muncii experților contabili și contabililor autorizați, prin
organizarea Topului local al membrilor Corpului Experților Contabili și
Contabililor Autorizați din România la nivelul fiecărei filiale, astfel fiind
recunoscute performanțele societăților şi ale profesioniștilor la nivel
individual, în semn de apreciere a aportului lor la dezvoltarea unei
economii mai performante şi mai eficiente.
Mesajul ministrului Justiţiei, Ana Birchall, transmis de
Bianca Georgiana Dumbravă, consilier

Filiala București

Vă mulțumesc pentru invitație! Sunt onorat să mă aflu aici,
alături de dumneavoastră, la acest eveniment important. Doresc
să profit de această ocazie pentru a vă aduce în atenție o
informație pe care deja majoritatea o cunoașteți: președintele
Republicii a promulgat Legea privind prevenirea și combaterea
spălării banilor și terorismului, care transpune în legislația
românească cea de-a patra directivă europeană care combate
acest flagel, legislație în care sunt obligații și pentru profesia
dumneavoastră. Suntem conștienți de evoluția pe care ați avut-o
în ultimii zece ani cu privire la conformarea la cerințele
legislației privind prevenirea și combaterea spălării banilor și
terorismului. În prezent, contextul internațional este plin de
provocări. Legea care tocmai a fost promulgată își propune să
creeze un cadru modern, să creeze o instituție modernă,
eficientă, respectiv ONPCSB, unitatea de informații financiare a
României atât în relația cu instituțiile din țara noastră, dar mai
ales la nivel internațional. Vă felicit pentru eforturile depuse la
nivel național pentru reducerea fenomenului spălării banilor și
finanțării terorismului. La mulți ani!
Daniel Marius Staicu, președintele Oficiului Național de
Prevenire și Combatere a Spălării Banilor

Mă bucur pentru faptul că sunt alături de dumneavoastră cu acest prilej.
Profitând de această ocazie și fiind cu toții prezenți aici, reprezentanții cei mai
importanți ai profesiei pe care eu o iubesc cel mai mult, vă lansez o invitație, de
a participa efectiv la un proiect comun, alături de Curtea de Conturi a României
– întocmirea dosarelor prețurilor de transfer. Așadar, vă lansez invitația de a
încheia un parteneriat cu Curtea de Conturi pentru a identifica toate problemele
care apar în această zonă, destul de neatractivă pentru unii, și peste doi ani,
când ne vom reîntâlni să sărbătorim 100 de ani de la înființarea CECCAR, să
avem și propunerile de modificare a legislației din domeniu. Din estimările
noastre, putem aduce la bugetul de stat între 10 și 15 miliarde de euro. Cam
aceasta este suma care se exportă astăzi din România. La mulți ani!
Cosmin Nicula, vicepreședinte al Curții de Conturi

Filiala București

Este o bucurie ca astăzi să fiu aici, alături de dumneavoastră. Aș vrea să
subliniez faptul că atunci când mă gândesc la profesia dumneavoastră, mă
gândesc ca fiind printre cele mai solicitante profesii, cu un grad mare de
responsabilitate și de risc, care vă solicită foarte mult din punct de vedere
intelectual și psihic. În anul 2016, cu ocazia Zilei Internaționale a Securității
și Sănătății în Muncă, pe care o marcăm în fiecare an în data de 28 aprilie,
Biroul Internațional al Muncii, din care facem și noi parte, a publicat o
lucrare – „Stresul profesional, o provocare colectivă” – tradusă și în limba
română, disponibilă pe site-ul instituției noastre. Vă spun aceste lucruri
tocmai pentru a-mi exprima deplina înțelegere și conștientizarea
importanței activității dumneavoastră, pe care o percep ca fiind un pilon al
economiei românești. Banii tuturor trec și prin mâinile dumneavoastră.
Banii angajaților, banii angajatorilor, banii, în final, ai statului român. Știu
că sunteți conștienți că aveți o misiune de interes public, că prin munca
dumneavoastră și prin contribuțiile din fiecare zi participați direct la
creșterea economică, la îmbunătățirea calității vieții și la crearea și
menținerea unei societăți moderne și echilibrate și pentru toate acestea vă
felicit și cred că aveți toate motivele să fiți mândri. Veți găsi în noi,
întotdeauna, un partener de discuție, un bun îndrumător la care puteți
apela de câte ori aveți nevoie de clarificări menite să vă ajute în înțelegerea
și implementarea legislației în domeniul muncii. Vă doresc mult succes în
activitatea pe care o desfășurați, împliniri și satisfacții profesionale și vă
asigur de sprijinul nostru deplin și pe viitor. La mulți ani!
Mihail Adrian Oprescu, inspector general de
stat al Inspecției Muncii

Mă simt onorat să particip la această reuniune, care marchează 98
de ani de la înființarea organismului profesional. Sunteți o breaslă
respectată și apreciată de mediul de afaceri, precum și de instituția
pe care o reprezint. Cu acest prilej vă adresez invitația de a adera
la Consiliul consultativ ce urmează a fi constituit la nivelul ANAF și
care are ca scop armonizarea relațiilor dintre contribuabili și
Agenție. Sperăm ca modificările preconizate pentru următoarea
perioadă să aducă un plus de valoare tuturor. În numele întregii
conduceri a ANAF vă urez „La mulți ani”!
Mesajul președintelui ANAF, Mirela Călugăreanu,
transmis de Șerban Andrei Nistor, vicepreședinte

Vă mulțumesc pentru invitație. Ieri a fost
ziua Inspecției Muncii – 20 de ani – și
astăzi, Ziua Națională a Contabilului
Român, două evenimente care se îmbină
foarte plăcut. Cum se spune în general,
dacă voi nu ați fi existat, nu am fi existat
nici noi. De aceea, să fiți siguri că noi
contăm pe voi, contăm, cu voi! La mulți
ani!
Dragoș Mihalache, vicepreședinte al
Uniunii Generale a Industriașilor din
România

Filiala București

Filiala București

Astăzi este ziua dumneavoastră. La mulți
ani! Așteptăm 100 de ani cu toții! Vă doresc
la cât mai mulți clienți! La fee-uri cât mai
bune de la clienții dumneavoastră!
La muncă de calitate pentru valoare cât
mai mare pentru clienții dumneavoastră.
Vă doresc multă sănătate în domeniul
contabil, dacă se poate spune așa. Vă
doresc multă sănătate și mulți bani!
Dragoș Doroș, prim-vicepreședinte
al Camerei Consultanților Fiscali

Mă bucur să vă văd astăzi, aici, într-un număr
atât de mare. Felicitări pentru că sunteți o
organizație extrem de serioasă! Prezența mea
aici arată felul în care noi colaborăm și arată cât
de mult vă stimez. În general, întreprinzătorii
mici și mijlocii, cât vă stimează pe
dumneavoastră, profesioniștii contabili. În ceea
ce privește dialogul nostru cu statul, în ultima
perioadă s-a îmbunătățit și trebuie să
menționăm acest lucru. Mediul de afaceri este
ascultat, nu am mai văzut așa de multe
modificări fiscale. De altfel, aceste modificări
fiscale, noi, mediul de afaceri, le resimțim.
Dumneavoastră trebuie să le cunoașteți pe toate
și să le aplicați, ceea ce nu e deloc simplu.
Credem în continuare în ceea ce promovez
alături de domnul președinte Șova, adică
predictibilitate, stabilitate în mediul de afaceri.
La mulți ani și să sărbătoriți frumos!
Florin Jianu, președintele Consiliului
Național al Întreprinderilor Private
Mici și Mijlocii din România

Filiala București

În numele practicienilor în insolvență, vă
mulțumesc pentru invitație. Noi suntem o
profesie care aparent pare să fie juridică.
Sunt foarte mulți practicieni în insolvență
care sunt economiști și membri ai CECCAR.
Mulțumesc, în numele colegilor mei, pentru
efortul comun pe care îl depunem în diverse
proiecte. Este clar că insolvența presupune
de multe ori nevoia de servicii specializate și
colegii înțeleg că una e să ai cunoștințe și
alta e să fii specialist. La mulți și buni ani!
Stan Tîrnoveanu, prim-vicepreședinte al
Uniunii Naționale a Practicienilor
în Insolvență din România

Sunt foarte onorată pentru că am fost invitată la Ziua Națională a
Contabilului Român. Profesiile noastre sunt înrudite: noi,
evaluatorii, nu am exista fără contabili. Cele două profesii sunt
înrudite, iar dumneavoastră, contabilii, împliniți astăzi 98 de ani
de la înființarea CECCAR, iar noi, evaluatorii, împlinim anul acesta
27 de ani. Acest lucru mă face să cred că noi, evaluatorii, suntem o
rudă mai tânără, o verișoară mai tânără a asociației
dumneavoastră de la care noi avem multe de învățat și ne dorim
să învățăm. Mi-am permis să aduc un cadou domnului președinte,
care reprezintă un tablou cu un contabil la începuturile activității.
Este pictat special pentru acest eveniment și îmi doresc să aducă
aminte tuturor contabililor de unde a pornit profesia contabilă.
Dana Ababei, președintele Asociației Naționale a
Evaluatorilor Autorizați din România

Filiala București

Felicitări pentru organizare și
mulțumim pentru această
frumoasă sărbătorire a
evenimentului. Totul a fost
foarte frumos, ne-am bucurat
să mai socializăm și să
schimbăm impresii.

Vă mulțumesc pentru frumoasa
sărbătoare și sărbătorire a profesiei
contabile și a profesionistului contabil!
Evenimentele de acest gen organizate
în cadrul CECCAR au căpătat deja o
formă și un format anume: de
eleganță, de măreție, de frumos!
Mulțumiri și felicitări atât conducerii și
colegilor din filiala București, cu
directă implicare, cât și din Aparatul
Central al CECCAR, pentru concept,
pentru organizare și nu în ultimul
rând... pentru contribuția la
dezvoltarea profesiei contabile!
Luminița Ene, expert contabil

Stela Enciu, expert contabil

Ziua Națională a Contabilului Român, un
eveniment reușit, cu multă grijă pentru frumos
și bun simț. Mulțumesc organizatorilor!
Doina Săcășanu, expert contabil

Ziua Națională a Contabilului Român, o zi
importantă pentru profesia contabilă, a fost
marcată într-un mod deosebit. A fost un
eveniment emoționant, de înaltă ținută
profesională. Felicitări și mulțumim
organizatorilor pentru ambianța plăcută și
programul special oferit! Mult succes tuturor
profesioniștilor contabili și la mulți ani!

Filiala București

Cristina Viviana Rădulescu, expert contabil

Totul, la superlativ! Felicitări
organizatorilor, personalului
Filialei CECCAR București
pentru implicare!
Elena Manolache,
contabil autorizat

Vă mulțumesc pentru ocazia de a vă fi
fost alături în această zi atât de
importantă pentru profesia contabilă!
Felicitări colectivului CECCAR, conducerii
filialei București, precum și domnului
președinte al Consiliului superior al
CECCAR pentru organizarea acestui
eveniment!
Ottilia Roiu, expert contabil

Mă simt mândră și foarte onorată
pentru că am putut participa la un
eveniment de o asemenea importanță
și bun gust. Suntem, cu siguranță, un
organism profesional ale cărui
standarde de calitate ne conduc spre
viitor cu rigoare și fermitate!
Gabriela Georgescu, expert contabil

Filiala Buzău

Vă mulţumesc din suflet pentru șansa de a fi astăzi
alături de dumneavoastră, la ocazie aniversară!
Mărturisesc că tema pe care aţi ales-o pentru această
întâlnire mi-a stârnit curiozitatea pentru că, din punctul
meu de vedere, fiind de profesie jurist, profesia contabilă
este eminamente reglementată. Într-o perioadă în care
asist stupefiată la faptul că sunt medici care nu sunt
medici şi profesează în România, mi se pare că aceste
atestări şi certificări care vă sunt solicitate sunt benefice
atât pentru dumneavoastră, cei care de mulţi ani
profesaţi cu succes, cât şi pentru noi, care suntem
beneficiarii actului efectuat de către dumneavoastră. Atât
în nume personal, cât şi în numele colegilor mei, vă
mulţumim pentru colaborarea interinstituțională, pentru
că dacă nu aţi fi dumneavoastră, multe dintre cauzele
noastre nu ar putea fi soluţionate. De aceea vă invit şi în
afara cadrului festiv să treceţi pe la Tribunal şi orice
problemă pe care o întâlniţi în activitatea
dumneavoastră să ne-o semnalaţi pentru că atât uşa
mea, cât şi ușa colegilor care sunt implicaţi în astfel de
dosare vă sunt cu drag deschise. La mulţi ani şi sper să
ne vedem şi la Centenarul profesiei contabile!
Judecător Adriana Nicolae, vicepreședinte al
Tribunalului Buzău

Încă de la început, Ziua Naţională a Contabilului
Român la filiala Buzău s-a desfăşurat într-o atmosferă
festivă, dată în primul rând de intonarea imnului
României şi de prezentarea mesajului preşedintelui
Consiliului Superior al CECCAR, prof. univ. dr. RobertAurelian Șova. Reprezentanţii instituţiilor locale au
subliniat importanţa activităţilor membrilor noştri şi
buna colaborare a Filialei CECCAR Buzău cu
respectivele instituţii. Un moment important al
festivităţii a fost acela al prezentării membrilor
premiaţi, moment care a contribuit la mai buna
cunoaştere a CECCAR pe plan local.
Ec. Gheorghe Pâsoi, președintele Consiliului
Filialei CECCAR Buzău

Filiala Buzău

Vă mulţumesc mult pentru invitaţie! Vă doresc
succes şi să ne reuşească toate proiectele pentru
Buzău!
Ing. Constantin Toma, primarul
Municipiului Buzău

Vă mulţumesc pentru invitaţie! Aş vrea să vă
vorbesc despre viaţa economică din judeţ, în
sensul că oraşul Buzău, în special, trăieşte intens
din punct de vedere economic. Eu zic că suntem
printre oraşele în care zona industrială
funcţionează la parametrii de dinainte de ’89,
aproape toate fabricile de pe platformă sunt
funcţionale, puterea de cumpărare de la nivelul
municipiului este deosebită, oraşul funcţionează
din punct de vedere financiar şi asta sigur se
datorează şi dumneavoastră. La nivelul Camerei
de Comerț, Industrie și Agricultură Buzău
organizez topul firmelor în baza bilanţurilor pe
care dumneavoastră le-aţi semnat şi autorizat să
fie depuse la Finanţe. Vă urez să aveţi în
continuare un an mai bun!
Ionel Gagu, președintele Camerei
de Comerț, Industrie și Agricultură Buzău

Vă mulţumim pentru invitaţie! Evenimentul a fost
foarte bine organizat, fiind un bun prilej de
întâlnire şi socializare. Emoţionant pentru
mine a fost momentul când i s-a acordat
domnului Iordăchescu diplomă pentru
întreaga activitate! Felicitări!

Filiala Buzău

Leontina Popescu, expert contabil

Vă mulţumesc pentru ocazia de a ne întâlni şi de a
petrece încă o zi memorabilă împreună cu
profesioniştii contabili şi cu reprezentanţii autorităţilor
locale. Contabilitatea este o profesie nobilă, demnă de
admiraţie, care ajută la dezvoltarea unei afaceri
sustenabile, dar care necesită pregătire profesională
continuă, studiu individual şi întâlniri profesionale cu
ocazia cursurilor, a meselor rotunde şi a conferinţelor.
Este important să ne promovăm, atât ca membri, cât
şi ca organism profesional, astfel încât mediul de
afaceri şi instituţiile locale şi judeţene ale statului să
aprecieze şi să respecte rolul pe care profesioniştii
contabili îl au în dezvoltarea afacerilor şi în creşterea
economică a societăţilor. Felicit profesioniștii contabili
pentru activitatea desfășurată! Vă urez sănătate și
împliniri atât în plan profesional, cât şi personal! La
mulţi ani!
Carmen Șomoiag, expert contabil

Totul a fost organizat ireproşabil. Am simţit
foarte multă căldură sufletească alături de
colegi şi de invitaţi. Mulţumim mult, Filiala
CECCAR Buzău!
Luminița Maria Bucur, expert contabil

Vă mulțumesc pentru invitație! Sunt onorat
să fiu în fața dumneavoastră la această
întâlnire care deja a devenit tradiție și vă
transmit, din partea noastră, „La mulți ani!”,
să ne vedem de cât mai multe ori!
Valentin Popa, directorul Oficiului
Registrului Comerţului de pe lângă
Tribunalul Caraş-Severin

Profesionistul contabil nu mai este doar
persoana care înregistrează documente, ci este
persoana care interpretează cifrele și dă
valoare acestora, cu un aport deosebit vizavi
de strategia unor entități, în sensul că
profesionistul contabil este cel care
controlează cifrele și sigur că are grijă să
transmită aceste informații persoanelor care
iau decizii. În numele filialei, apreciem faptul
că, prin abordarea și celebrarea în mod unitar
în toată țara a Zilei Naționale a Contabilului
Român, s-a promovat imaginea CECCAR, s-au
evidențiat importanța organismului
profesional și rolul profesionistului contabil în
economie și societate.
Ec. Mihaela Azap, președintele
Consiliului Filialei CECCAR Caraș-Severin

Filiala Caraș-Severin

Vă mulțumesc pentru invitație și vă urez „La mulți ani”!
Vechile mulțumiri din partea colegilor, care apreciază
foarte mult munca depusă de dumneavoastră și vechile
aprecieri, conform cărora, fără munca dumneavoastră,
multe dintre dosarele noastre nu ar fi putut fi finalizate.
Vă muțumim!

Filiala Caraș-Severin

Judecător Alin Narcis Chiseev, Secția I Civilă,
Tribunalul Caraș-Severin

Vă felicit pentru această zi! Ne bucurăm să fim
alături de dumneavoastră deoarece, de multe ori,
în multe cauze ați descifrat lucruri pe care noi nu
le-am stăpânit în calitate de acuzatori, însă, cu
ajutorul dumneavoastră, a ajuns la justiție
realitatea, a ajuns ceea ce trebuia. Toate lucrurile
făcute alături de dumneavoastră au fost de calitate
și vă vom susține în continuare. Vă mulțumim
pentru invitație!
Comisar-șef de poliție Ion Olariu, șef Birou
investigarea criminalității
economice Caransebeș

Vă mulțumesc pentru colaborarea
fructuoasă și vă doresc la mulți
ani, sănătate și să ne bucurăm unii
de alții!
Comisar-şef de poliţie Sofia Stoian,
adjunct al Șefului Inspectoratului de
Poliție Județean Caraș-Severin

Atât CNIPMMR, cât și CECCAR se implică în
optimizarea legislației. Ambele organizații susțin
întreprinderile private mici și mijlocii și va trebui să
facem, în continuare, totul pentru a le putea ajuta.
Mă simt onorat de invitația dumneavoastră și vă
urez „La mulți ani” și multă sănătate!

Am onoarea să lucrez cu dumneavoastră
de un an. Sunteți oameni buni, oameni de
calitate. Nu putem lucra în instituția
noastră fără specialiști în acest domeniu.
Vă mulțumim pentru profesionalism!
Dana Gălan, Biroul local de
expertize judiciare tehnice și
contabile, Tribunalul
Caraș-Severin

Marius Ursulescu, reprezentant al
Consiliului Național al Întreprinderilor
Private Mici și Miljocii din România
Filiala Caraș-Severin

Filiala Caraș-Severin

Mi-a plăcut foarte mult sloganul
dumneavoastră – „ContaȚi pe Noi. ContaȚi, cu
Noi. Întotdeauna!” – și vreau să vă asigur, ca
antreprenor, de faptul că, după aproximativ 23
de ani de activitate, pentru firmele mici
importanța contabilului este esențială. Pentru
noi, firmele mici și mijlocii, jucați rol multiplu –
de juriști, parteneri și contabili, iar rolul vostru
este vital în firmele noastre. Mi-ar face mare
plăcere ca rolul nostru și al vostru să fie mult
mai apreciat în societate, așa cum un profesor
este apreciat pentru educația insuflată elevilor,
iar un medic este apreciat pentru că salvează
vieți! Și eu am serviciile externalizate de cel
puțin zece ani și am pus bază pe unul dintre
profesioniștii dumneavoastră care a fost astăzi
premiat. La mulți ani și contați pe noi în
continuare!
Gheorghina Feieș, administrator
GRADIMEX SRL

Consilierii juridici sunt colegii de zi cu zi ai
contabililor din fiecare societate comercială.
Dezbatem zi de zi problemele care apar,
instrumentele pe care le putem folosi atât pe plan
contabilicesc, cât și pe plan juridic. Vă doresc mult
succes în toate proiectele pe care le aveți la nivel
național! La mulți ani, sănătate și răbdare, pentru că
întotdeauna contabilul are mai multă răbdare! Și
juristul are, dar fără contabil nu face nimic!

Filiala Caraș-Severin

Prodecan Isabella Postulachi, Colegiul
Consilierilor Juridici Caraș-Severin

Mă bucur că sunt aici. Pentru noi,
după reprezentanții societăților,
contabilul este cel mai bun prieten,
care ne ajută să înțelegem
businessul și activitatea fiecărei
firme. La mulți ani și sperăm noi, la
o cât mai bună colaborare!
Oana Cristina Giuchici, manager relații
clienți corporate, Banca Transilvania –
sucursala Caraş-Severin

Vă felicit pentru munca pe care o depuneți.
Știu ce înseamnă, pentru că sunt
economist, beneficiez de servicii
externalizate. Am nevoie de
dumneavoastră și clar contăm pe
dumneavoastră!

Filiala Caraș-Severin

Dorin Bistrian, administrator
Piețe Reșița SRL

După 25 de ani de societate,
avem externalizate serviciile de
peste zece ani, însă, fără o
activitate contabilă condusă de
profesioniști, nu am fi putut
rezista atâția ani. Mă bucur că
avem prieteni acum și la
CNIPMMR și cred că vom reuși
să facem o echipă bună și să
schimbăm ceva. Vă doresc
succes pe mai departe și la mulți
ani!
Costin Ristache, administrator
CELSIUS SRL

Un sincer și călduros „La mulți ani!” și
să ne vedem cu bine și în condiții la
fel de bune, ca anul acesta. Doresc
noilor generații să ne urmeze!
Gheorghe Muntean, expert contabil

Filiala Caraș-Severin

În spatele fiecăruia dintre noi stau o
întreagă echipă și o familie care ne susține
și ne acceptă, având în vedere că mai tot
timpul suntem plecați. Cel mai important
lucru este să avem clienți mulțumiți de
serviciile noastre pentru a ne putea
desfășura activitatea și, de ce nu, să
ajungem în top. Profesia este una
frumoasă și aș recomanda-o și altor tineri,
să o poată îmbrățișa, pentru că peste tot
este nevoie de un profesionist contabil, de
la un ONG și până la o societate
comercială. Prin urmare, a fost cea mai
bună alegere să devin expert contabil!
Dorian-Paul Ienea, expert contabil

Întregii familii a profesioniștilor contabili, la mulți
ani! Sunt onorat că fac parte din această familie.
Pentru cei tineri, le doresc să le placă munca, cel
puțin la fel de mult cât îmi place mie, pentru că eu,
în afară de dragostea pentru familie, am o dragoste
față de profesie și, deși am lucrat într-un sector în
care informația era primordială, la ora actuală
consider că noi asigurăm informații în două mari
direcții: celui care ia decizia – antreprenorului – și
autorităților statului, dar fără o colaborare cu
antreprenorul și fără o înțelegere deplină cu
autoritățile statului, nu putem fi mulțumiți.
Mulțumirea noastră este ca toți clienții noștri să se
dezvolte pentru că, dacă se dezvoltă ei, ne dezvoltăm
și noi!
Aurel Grigorescu, expert contabil

Filiala Călărași

Sărbătorim, astăzi, Ziua Națională a Contabilului
Român, eveniment ajuns la a XV-a ediție, prilej
pentru a aduce un omagiu tuturor celor care au
luptat sau au sprijinit activitatea Corpului. Filiala
CECCAR Călărași a considerat și continuă să
considere că trebuie să colaboreze continuu și
eficient cu toți factorii implicați în procesele și
fenomenele care determină dezvoltarea economică
și socială a județului nostru și nu numai. Prin
această colaborare se dorește menținerea înaltului
statut al profesiei contabile pe plan local, câștigat
prin muncă, profesionalism și dăruire. În condițiile
economice actuale a devenit imperativă adaptarea
noastră la schimbare, perfecționarea profesională
continuă jucând un rol decisiv în furnizarea de
servicii de înaltă calitate. Cu această ocazie, „ContaȚi
pe Noi. ContaȚi, cu Noi. Întotdeauna!”.
Cornel Nicolescu, expert contabil,
președintele Consiliului Filialei
CECCAR Călărași

Vă felicităm pentru astfel de manifestări! Nu este
pentru prima dată când particip la evenimente
organizate de Filiala CECCAR Călărași cu ocazia Zilei
Naționale a Contabilului Român. De la an la an,
Corpul vine cu foarte multe teme de actualitate, pe
care le supune dezbaterii membrilor săi. La ediția
din acest an a atras atenția tema legată de
externalizarea serviciilor contabile ale societăților
comerciale către firme specializate de contabilitate,
iar concluziile dezbaterilor au fost foarte
interesante. Filiala CECCAR Călărași merită pe
deplin felicitările noastre și vă dorim mult succes în
continuare. La mulţi ani, CECCAR!
Marian Drăgan, președintele Camerei de
Comerț, Industrie și Agricultură Călărași

Filiala Călărași

Colaborarea noastră ca
instituție publică a fost bună cu
majoritatea dintre dumneavoastră.
Să fim sănătoși și să colaborăm și
de aici înainte! La mulți ani tuturor!
Nicolae Țifrea, șef administrație,
Administrația Județeană a
Finanțelor Publice Călărași

Contabilii sunt o forță, chiar dacă uită acest
lucru. Ei sunt o voce, chiar dacă sunt tăcuți și nu
își exprimă nemulțumirile. Ei sunt importanți,
chiar dacă nu le spune nimeni. Contabilul este
tăcut și obedient, dar știe de la firul ierbii cum se
mișcă economia și dacă despre antreprenori se
spune că sunt „motorul” economiei, despre
contabili aș putea spune că sunt „roțile” ei, fără
de care această mașină complicată nu s-ar
putea mișca din loc. La mulți ani!
Eugen Stan, asistent judiciar,
Tribunalul Călărași

Țin să vă mulțumesc foarte mult pentru suportul necondiționat
pe care Filiala CECCAR Călărași, prin reprezentanții săi, mi l-a
oferit în toți acești ani, pentru aprecierile și recomandările
dumneavoastră. Vă sunt, de asemenea, profund recunoscător
pentru faptul că m-ați format ca profesionist contabil și pentru
faptul că m-ați sprijinit și îndrumat permanent în activitatea de
instruire și perfecționare continuă. Sper ca și în anii ce vor
urma să menținem aceeași strânsă colaborare și să fiți în
continuare alături de toți colegii noștri. Sunt mândru că fac
parte din această filială a CECCAR, condusă de profesioniști
deosebiți și devotați profesiei. Vă mulțumesc pentru tot!
Vă mulțumesc pentru invitație!
Particip pentru prima dată la un
astfel de eveniment și am rămas
impresionată! Vă mulțumim
pentru buna colaborare dintre
filiala Corpului și Inspectoratul
Teritorial de Muncă Călărași. La
mulți ani tuturor profesioniștilor
contabili!
Daniela Chiriță, inspector,
Inspectoratul Teritorial de
Muncă Călărași

Marius-Ionuț Negoiță, expert contabil

Filiala Călărași

Filiala Cluj

Mi-a făcut deosebită plăcere și am fost onorat să
particip la acest frumos eveniment, organizat cu
ocazia Zilei Naționale a Contabilului Român.
Profesia contabilă este una de excepție, trebuie să
fim mândri de ea și să o îmbunătățim zi de zi. În
ceea ce privește instituția pe care o reprezint, ne
propunem și reușim ca la întâlnirile cu experții
contabili să abordăm teme tot mai interesante care
rezultă din practică, de exemplu: prețuri de transfer,
spețe rezultate din activitatea de inspecție fiscală,
noutăți legislative în domeniul contabil-fiscal.
Organizarea evenimentului a fost una de excepție,
discursurile prezentate, acordarea premiilor,
momentele artistice au fost într-un climat cu totul
special. Vă mulțumesc pentru invitație, ne-am simțit
foarte bine. Vă dorim mult succes și promitem că
vom mai participa la astfel de evenimente! Vă
asigurăm de întreaga noastră colaborare!
Dr. ec. Ioan Pop, director general,
Direcția Generală Regională a
Finanțelor Publice Cluj-Napoca

Evenimentul dedicat aniversării, în anul
2019, a Zilei Naționale a Contabilului
Român a îmbinat armonios latura
profesională cu momentele artistice,
culinare și cu petrecerea propriu-zisă,
astfel încât să putem afirma că a fost o
sărbătoare reușită de care să ne amintim
cu drag. Au participat membri ai filialei
noastre din toate categoriile de generații,
ceea ce arată că profesia contabilă
clujeană este unită, iar sloganul
evenimentului, „Tradiție pentru viitor.
Evoluăm împreună!”, este extrem de
potrivit și de real. Am avut alături de noi, în
calitate de invitați, reprezentanți ai
instituțiilor partenere ale CECCAR,
reprezentanți din cadrul mediului de
afaceri și din alte medii socio-economice
care sunt alături de proiectele noastre. La
mulți ani frumoși, CECCAR!
Conf. univ. dr. Adrian Groşanu,
preşedintele Consiliului
Filialei CECCAR Cluj

Filiala Cluj

Vă transmit un mesaj de apreciere și prietenie. Mandatul domnului
președinte, conf. univ. dr. Adrian Groșanu, a început sub spectrul colaborării
și conlucrării cu celelalte profesii liberale, atât economice, cât și juridice. Ideea
centrală a oricărei organizații a unei profesii liberale trebuie să fie despre
deschidere și colaborare cu alte domenii în slujba clienților și pentru protecția
legitimă a intereselor membrilor afiliați. Astfel, demersul dialogului între
avocați și experții contabili sau economiști, în general, reprezintă o garanție
că drepturile contribuabililor sunt apărate și sprijinite eficient, atât cu
instrumente juridice, cât și economice. Mai mult, președintele Filialei CECCAR
Cluj a insistat frecvent pe pregătirea profesională continuă și în domeniul
juridic a membrilor afiliați, pentru a se familiariza cu cele mai recente evoluții
jurisprudențiale și legislative în scopul unor evaluări de risc și de legalitate,
necesare și imperative în contemporaneitate. Transmit, cu această ocazie,
salutul meu prietenesc către toți contabilii și experții contabili, fericit că am
găsit un corp profesional, o breaslă unită și dornică să demonstreze
profesionalism și dedicație pentru clienții ei, dar în același timp pregătită
pentru perfecționare continuă și însetată de cunoașterea celor mai recente
noutăți din domeniile adiacente. Salut din nou cu prietenie sinceră colegii din
nobila dumneavoastră profesie și îmi doresc să împărtășim în viitor noi
situații, spețe și cazuistică în demersul legitim de colaborare și conlucrare în
scopul legalității și corectitudinii analizelor activității
clienților noștri.
Conf. univ. dr. Ciprian Păun, avocat

Filiala Cluj

Vă mulțumesc încă o dată pentru invitația de a participa la
evenimentul prilejuit de Ziua Națională a Contabilului Român.
Am participat, ca de fiecare dată, cu mare plăcere la
evenimentul dumneavoastră, care anul acesta a fost organizat
la un nivel superior față de condițiile precedente din toate
punctele de vedere. Relația dintre AJFP Cluj și CECCAR Filiala
Cluj este una deosebită, construită în timp printr-o abordare
corectă bazată pe profesionalism și pe buna-credință. De
fiecare dată cand au apărut modificări ale legislației fiscale
importante am colaborat extrem de bine pentru aducerea
acestora la cunoștința membrilor CECCAR și pentru dezbaterea
lor în vederea aplicării corecte în practică. Pentru toate acestea,
pentru buna colaborare și implicarea dumneavoastră
deosebită în realizarea evenimentului vă mulțumesc, vă felicit
călduros și vă asigur de întreaga mea considerație!
Ec. Nicolae Câmpan, șef Agenția
Județeană a Finanțelor Publice Cluj

Sunt profund onorată de premiul
câștigat de întreaga mea echipă și îmi
doresc ca și în anii următori să ne
numărăm printre premianți. Cu această
ocazie, îmi exprim aprecierea pentru tot
efortul depus de Filiala CECCAR Cluj în
organizarea evenimentului. Ne-am
simțit cu adevărat bine, ca o adevărată
familie. La mulți ani profesioniștilor
contabili, multă putere de muncă și
perseverență în tot ceea ce faceți!
Liliana-Loredana
Grebencea, expert contabil

Filiala Constanța

Vă mulțumesc pentru invitație! Întâlnirile
lunare care au loc la sediul Filialei
CECCAR Constanța sunt un prilej de
apropiere între profesioniștii contabili și
AJFP. Astfel, sunt cunoscute și soluționate
aspectele fiscale întâlnite în practică.
Mult succes tuturor profesioniștilor
contabili în activitatea desfășurată! La
mulți ani!
Doinița Radu, director, Administrația
Județeană a Finanțelor Publice Constanța

Ziua Națională a Contabilului Român este o
ocazie de a reuni familia profesioniștilor
contabili, de a petrece câteva momente de
relaxare, binemeritate. Cu acest prilej, vă
transmit respectul și admirația mea,
asigurându-vă de deschiderea noastră spre
colaborare. Contabilitatea nu trebuie redusă
doar la întocmirea și clasarea de documente.
Membrii CECCAR sunt necesari, aș putea
spune chiar indispensabili pentru bunul mers
al economiei naționale. Societatea are nevoie
de serviciile noastre. „ContaȚi pe Noi.
ContaȚi, cu Noi. Întotdeauna!”
Gheorghe Ivașcu, președintele Consiliului
Filialei CECCAR Constanța

Filiala Constanța

Mulțumesc Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați și
flialei Constanța pentru tot sprijinul acordat și colaborarea
fructuoasă! Activez ca expert contabil independent și prin
intermediul societății de contabilitate și expertiză contabilă, sunt
lector la disciplina contabilitate de peste zece ani și cenzor la filiala
Constanța de patru ani. De asemenea, vă mulțumesc pentru
colaboarea dintre filială și Facultatea de Știinte Economice a
Universității „Andrei Șaguna” din Constanța. Mulțumesc, pe
această cale, și colegilor mei, experți contabili, care au fost și sunt
tutori în stagiile de practică economică ale studenților, derulate pe
proiecte ce implică fonduri europene. La mulți ani tuturor
colegilor, azi, de Ziua Națională a Contabilului Român!
Conf. univ. dr. Neluța Mitea, Decan Facultatea de Științe
Economice, Universitatea „Andrei Șaguna” Constanța

Mulțumesc pentru invitația la acest eveniment
special pentru toți experții contabili și vă
transmit, cu această ocazie, aprecierea mea
pentru activitatea dumneavoastră profesională.
În cei aproape 20 de ani de când funcționăm în
Constanța, am colaborat foarte bine cu colegii
dumneavoastră în proiectele de dezvoltare
organizațională pe care le-am derulat de-a lungul
timpului și sper să-i avem parteneri și în viitor. Ați
trecut cu succes de provocările mediului de
afaceri și vă felicit pentru rezultatele profesionale
de până acum. Este nevoie de multă muncă,
seriozitate, instruire profesională continuă și
pasiune pentru a ne dezvolta profesional și a
avea succes într-un mediu de afaceri dinamic și
competitiv. Vă urez sănătate, putere de muncă și
multe realizări profesionale!
Carmen Lăzăroaia, director sucursală
DIMA CONSULTING GROUP

Filiala Covasna

Cu ocazia aniversării Zilei Naționale a
Contabilului Român, vă mulțumim, din
partea conducerii Filialei CECCAR
Covasna, pentru prezența si pentru
aportul dumneavoastră la menținerea și
dezvoltarea profesiei contabile, deoarece
numai împreună formăm o echipă unită
și profesionistă! De asemenea, țin să
mulțumesc și reprezentanților instituțiilor
care ne-au onorat cu prezența.
Benkő Pál, președintele Consiliului
Filialei CECCAR Covasna

Între Administrația Județeană a Finanțelor
Publice și filiala Corpului este o colaborare
instituțională foarte bună. Dezbaterile
lunare organizate la sediul instituției fiscale,
începute în luna februarie 2017 și în cadrul
cărora, prin discuții constructive, se aduc în
prim-plan cele mai noi modificări legislative,
sunt de mare ajutor pentru ambele tabere
de profesioniști. Vă felicităm și vă dorim
mult succes în continuare!
Ambrus Attila, șef administrație,
Administrația Județeană a Finanțelor
Publice Covasna

Profesioniștii contabili au avut și au un aport însemnat la
dezvoltarea județului nostru. Inspectoratul Teritorial de
Muncă și filiala CECCAR au o relație de colaborare
extraordinară, materializată și prin întâlnirile profesionale
organizate periodic, prilej pentru a fi discutate aspectele
legislative de interes pentru ambele părți. Vă mulțumim
pentru devotament, responsabilitate și siguranță!

Filiala Covasna

Liliana Balmuș, inspector-șef adjunct,
Inspectoratul Teritorial de Muncă

Avem un mare respect pentru eforturile și
munca zilnică a profesioniștilor contabili.
Experiența confirmă că foarte multe
lucruri se pot rezolva mai ușor și mai
repede cu profesioniștii contabili decât cu
reprezentanții societăților. La rândul
nostru, contăm la fel de mult pe
dumneavoastră pentru că documentele
pe care le realizați, făcute bine, fac ca
patronii să doarmă liniștiți. Profesia
contabilă este o putere, iar contabilii sunt
oameni cu care se poate colabora foarte
bine. Vă meritați toate laudele!
Kelemen Tibor, directorul executiv al
Agenției Județene pentru
Ocuparea Forței de
Muncă Covasna

Filiala Covasna

Ziua Națională a Contabilului Român este o zi
importantă pentru noi, profesioniștii contabili. Este
ocazia pentru recunoașterea oficială a rolului pe care
profesia și practicanții acesteia îl au în economie și
societate, profesionistul contabil fiind un adevărat
„catalizator” pentru dezvoltarea mediului de afaceri.
Celebrarea acestui eveniment dă, pe de o parte,
posibilitatea de a ne împărtăși experiențele, de a
discuta despre provocările cu care ne confruntăm zi
de zi și de a încerca să găsim soluții noi într-un
context în continuă schimbare. Pe de altă parte, este o
bună ocazie pentru socializare, pentru a ne cunoaște
unii pe alții în vederea consolidării relațiilor
interpersonale. Consider că astfel de evenimente sunt
binevenite pentru a evidenția utilitatea, importanța
unei organizații bine reglementate, având membri
profesioniști competitivi, foarte bine pregătiți pentru a
putea face față provocărilor permanente.
Simonfi Mária-Enikő, vicepreședinte al
Consiliului Filialei CECCAR Covasna

Ziua Națională a Contabilului Român a fost o
ocazie deosebită de a-i întâlni pe majoritatea
colegilor de la filiala Covasna. Dintre temele
abordate cel mai mult mi-a plăcut discuția
despre digitalizarea contabilității ca parte
integrantă pentru monitorizarea, controlul și
managementul integrat al activităților,
proceselor și operațiilor derulate de
societățile comerciale. Să sperăm că până la
aniversarea următoare mulți colegi vor face
parte dintr-un astfel de sistem. La discuțiile
libere mi-a plăcut foarte mult că încă mai
știm sa râdem, să glumim și sa ne distrăm.
Demeter Éva, expert contabil

Sunt onorat să fiu astăzi alături de dumneavoastră.
Profesiile liberale, în aprecierea mea, au o importanță
deosebită în înfăptuirea justiției și a problemelor
sociale cu care se confruntă societatea noastră. De
exemplu, profesia noastră presupune menținerea unui
echilibru în desființarea unei societăți și, mai ales, în
redresarea ei, acolo unde este cazul. Trebuie să dăm
această ocazie întreprinzătorilor, să-și revină dintr-o
situație de criză. Dar, fără profesiile de expert contabil
și contabil autorizat nu se poate pune problema
existenței unei societăți și a derulării normale a
acesteia. La mulți ani și să ne revedem cu bine și la
sărbătoarea de 100 de ani!
Daniel Voichiță, președintele Filialei Dâmbovița a
Uniunii Naționale a Practicienilor
în Insolvență din România
Îmi exprim admirația față de toți profesioniștii contabili
de astăzi, care fac față numeroaselor provocări ale
profesiei. Sunt inspirată de efortul lor, de viziunea lor și
de curajul de a găsi soluții la unele dintre problemele
economice ale societății, dar și de a desluși cele mai
dificile spețe din domeniul financiar-contabil. Societatea
nu stă pe loc, iar noi trebuie să ne adaptăm rapid la
toate modificările zilnice, atât modificări legislative, cât și
tehnice și digitale, astfel încât să ținem pasul și să
evoluăm împreună. În numele Consiliului Filialei CECCAR
Dâmbovița îi felicit pe toți profesioniștii contabili pentru
activitatea depusă în sprijinul profesiei, dar și în interesul
economico-social al țării. Întreaga societate, practic, se
bazează pe noi, CONTează pe noi. În această zi de
sărbătoare, însuflețită de colegii noștri și distinșii invitați,
doresc să vă felicit pentru profesionalismul
dumneavoastră si să vă transmit cele mai sincere urări
de bine. La mulți ani, dragi colegi, încununați de succes și
performanță! La mulți ani, CECCAR!
Gabriela Anghel, președintele Consiliului
Filialei CECCAR Dâmbovița

Filiala Dâmbovița

Filiala Dâmbovița

Vă mulțumesc pentru invitația de a fi alături de dumneavoastră la cea de-a XV-a ediție a Zilei Naționale a
Contabilului Român, la celebrarea a 98 de ani de la înființarea Corpului Experților Contabili și Contabililor
Autorizați din România. Sunt ani care marchează tradiția profesiei contabile în România și care aduc
recunoaștere unei profesii riguroase, dar care este indispensabilă societății actuale. Cred că este o
normalitate și un semn de respect față de toți contabilii din România să avem o zi națională dedicată acestei
profesii. Faptul că ne sunteți indispensabili nouă, angajați și angajatori deopotrivă, nu este nicio
necunoscută. Știm prea bine faptul că indiferent că vorbim despre mediul privat sau despre sectorul public,
cifrele și analizele economice sunt necesare pentru buna derulare a oricărei activități, iar această constatare
a devenit oficială de mai bine de 500 de ani. Chiar și în acele timpuri, un matematician italian susținea că
nimeni nu trebuie să adoarmă până când debitele nu egalează creditele. Cred că sunteți persoanele care
știu cel mai bine ce înseamnă asta. Se pare că este chiar ideea care a pus bazele contabilității de astăzi.
Totuși, cu gândul la contabilitate, atunci se vorbea despre aritmetică, geometrie și proporții. Astăzi vorbim
despre mult mai mult. Astfel, mulți consideră că experții în contabilitate au devenit un element de echilibru
în societate. Eu cred, însă, că au devenit oamenii care nu renunță să numere pentru a face lucrurile posibile.
Iar asta nu înseamnă echilibru, ci perseverență, forță și perspectivă, lucruri de care avem nevoie zi de zi
pentru a reuși. Mai presus de cuvinte, știu că munca dumneavoastră este una foarte dificilă, care necesită
multă atenție, răbdare, precizie și inteligență. La fel de bine știu că aveți o mare capacitate de muncă și că
nu vă veți opri până când bilanțul nu este gata. În numele Consiliului Județean Dâmbovița, vă asigur de
toată stima și vă doresc mult succes în activitate! La mulți ani!
Mesajul președintelui Consiliului Județean Dâmbovița, Alexandru Oprea, transmis de Ivan Ivanoff,
secretarul județului Dâmbovița

Vă urez, cu ocazia acestei zile deosebite, la mulți ani! Dincolo
de complexitatea profesiei contabile, pe care o cunoașteți
dumneavoastră prea bine, în ziua de astăzi nu mai este
suficient doar să știți contabilitate, trebuie să fiți și un bun
fiscalist, trebuie să știți foarte bine și Codul fiscal și toate
procedurile fiscale, Codul de procedură fiscală. Trebuie să știți
legislația muncii, trebuie să știți și resurse umane. Și uite așa,
contabilul a ajuns un super-expert pentru că așa și trebuie.
Cătălin Dumitru, manager public,
Administrația Județeană a Finanțelor
Publice Dâmbovița

Vă mulțumesc pentru buna
colaborare. Vreau să vă felicit,
cu această ocazie aniversară, și
vă doresc multă sănătate,
prosperitate și la mulți ani!
Daniela Stanca, inspector
superior în cadrul Agenției
Județene pentru Ocuparea
Forței de Muncă Dâmbovița

Filiala Dâmbovița

Vă mulțumesc pentru ocazia de a fi
alături de dumneavoastră și vă
felicit pentru păstrarea tradiției,
atât din punct de vedere strict
profesional, cât și, de ce nu,
colegial. Din perspectiva profesiei
pe care o exercit, vă spun că
sunteți indispensabili la
înfăptuirea actului de justiție. Vă
prețuim pentru că meritați și vă
asigur de sentimentele noastre cele
mai distinse.
Andrei Moldoveanu, avocat

Cum să nu fiu alături de dumneavoastră la acest moment
aniversar pentru a vă transmite felicitări și la mulți ani? Inițial nu
am înțeles importanța pe care o aveți dumneavoastră în luarea
unor decizii manageriale, în sensul că am considerat că
medicina, pe care am profesat-o până la un anumit moment, nu
necesită anumite calcule legate de cheltuieli, costuri și așa mai
departe, și că discutăm de criteriul eficacității, în sensul că pentru a
salva viața unui om, pentru a aduce o îmbunătățire a stării de
sănătate, n-ar conta costurile. Totuși, cu timpul am înțeles această
schimbare și din punctul de vedere al activității medicale, în sensul
că și ea necesită calcule, costuri, bugete, necesită eficiență între
anumite limite și pentru anumite situații.

Filiala Dâmbovița

Cornel Crăciun, președinte-director
general, Casa Județeană de Asigurări
de Sănătate Dâmbovița
Sunt membru al Corpului Experților Tehnici. În
România, avem la ora aceasta, printre profesiile
liberale, și ordinul arhitecților ș.a.m.d. Acest lucru
dovedește că, încet-încet, țara noastră acordă
atenție profesiilor liberale. Fără profesia
dumneavoastră nu poate funcționa normal nicio
economie. De la revoluție încoace, an după an,
proprietarii și patronii firmelor au înțeles, la
început mai greu, acum mai bine, că a avea un
compartiment financiar-contabil de calitate
înseamnă și calitatea conducerii economice a
firmelor lor. Și binomul acesta, între conducătorul
sau patronul și contabilul sau economistul firmei
este extrem de important.
Gelu Rusescu, președintele Camerei de
Comerț și Industrie Dâmbovița

Filiala Dâmbovița

Vă mulțumesc pentru plăcerea și onoarea de
a vă fi alături! Sper să aveți parte de o
legislație cât mai puțin stufoasă și mi-aș dori
să vă spun că această profesie deosebită pe
care o aveți este, dacă nu cea mai
importantă, printre cele mai importante.
Cred că de foarte multe ori s-a întâmplat să
discut probleme delicate, chestii deosebite
cu un contabil. Am avut plăcerea și onoarea
să-l cunosc pe Marin Toma, un om deosebit,
care a fost inițiatorul parteneriatului dintre
UGIR și CECCAR. La mulți ani și la cât mai
multe realizări!
Cristian Matei, președintele Filialei
Dâmbovița a Uniunii Generale a
Industriașilor din România

Vă mulțumim pentru onoranta invitație și plăcerea de
a fi astăzi în mijlocul dumneavoastră ca reprezentant
al Facultății de Științe Economice, precum și al
Universității Valahia din Târgoviște. Avem o
colaborare bună, fructuoasă și frumoasă cu Filiala
CECCAR Dâmbovița pentru a ajuta la crearea unor
profesioniști de elită. Timpul ne-a demonstrat că am
reușit. Ne dorim să continuăm această colaborare,
prietenoasă și apoi profesională. La mulți ani și
succes în tot ceea ce faceți! Profesia contabilă este
foarte importantă, este grea, profesionistul contabil se
confruntă cu provocări diverse. Suntem siguri că veți
face față, pentru că pentru asta vă pregătiți. O
profesie grea, dar, iată, cu împliniri!
Prof. univ. dr. Luiza Ionescu,
Universitatea Valahia din Târgoviște

Filiala Dâmbovița

Mă simt onorată că sunt în fața
dumneavoastră. Vă mulțumim pentru
invitație și pentru parteneriatul pe care îl
avem cu CECCAR. Vom continua să
formăm viitori contabili, să le oferim cea
mai bună pregătire profesională. Suntem
recunoscători pentru parteneriat și vă
dorim și noi un sincer „La mulți ani!” și
succes pe viitor!
Elena Șerb, profesor, Colegiul
economic „Ion Ghica” din Târgoviște

Ca în fiecare an, am plăcerea și onoarea de a fi alături de dumneavoastră, de a vă
saluta și de a vă asigura de întregul nostru respect, al colectivului Bibliotecii Județene
„Ion Heliade Rădulescu”, dar și a celor câteva mii de utilizatori din comunitatea
noastră, care beneficiază de serviciile noastre sau care au fost implicați, alături de
Biblioteca Județeană, în programele derulate în colaborare cu CECCAR. Mulțumesc
conducerii CECCAR pentru parteneriatul extrem de eficient. Filiala Corpului a înțeles
că are un rol important în comunitatea noastră și nu trebuie să se implice doar în
educarea și pregătirea propriilor membri, ci și în educarea și pregătirea celor mai
tineri membri ai comunității. Foarte mulți tineri au putut beneficia de o pregătire
primară în domeniul contabilității, au putut să-și dea seama cât de important este
actul contabil nu numai în societate, ci și în viața de zi cu zi. Și dacă unele persoane
consideră că acest parteneriat între Bibliotecă – o instituție de cultură – și o instituție
cu profil contabil puternic implicată în activitatea economică nu este viabil, vă spun
că un astfel de parteneriat există chiar de peste 5.000 de ani și are la bază
inventarea scrisului. Descoperiri recente făcute în zona Mesopotamiei de astăzi au
scos la iveală numeroase tăblițe de lut. Evident că cercetătorii se așteptau să
găsească acolo texte sacre, texte cu caracter religios sau măcar primele piese de
literatură, însă, în realitate, scrisul nu era altceva decât contribuția unui membru al
comunității respective la contabilitatea orașului – stat din care făcea parte. De
exemplu, pe una dintre acestea stătea scris: 39.000 unități orz în 37 luni. Se pare că
nevoia umanității a fost mai întâi de a ține o evidență și de abia apoi de a dezvolta
un limbaj și un alfabet care să permită operele literare de astăzi. La mulți ani și mult
succes în activitatea pe care o desfășurați!
Alexandru Ștefănescu, reprezentant al Bibliotecii
Județene „Ion Heliade Rădulescu” Dâmbovița

Vă felicit, dragi colegi, și vă doresc multă sănătate
și succes în activitatea profesională. Aveți întregul
meu sprijin! De asemenea, îi mulțumesc
președintelui Consiliului superior al CECCAR,
domnul prof. univ. dr. Robert-Aurelian Șova, atât
pentru sprijinul acordat filialei Dolj, cât și pentru
colaborarea fructuoasă și implicarea în
soluționarea problemelor din profesia contabilă.
Conf. univ. dr. Cristian Drăgan, președintele
Consiliului Filialei CECCAR Dolj

Vă felicit, dragi profesioniști contabili, pentru
activitatea desfășurată de dumneavoastră zi de zi.
Între instituția pe care o reprezint și filialele CECCAR
de pe raza de activitate a DGRFP există o
colaborare foarte bună, îndeosebi cu filiala Dolj. În
parteneriat cu conducerea Filialei CECCAR Dolj,
instituția noastră organizează întâlniri profesionale
lunare cu experții contabili și contabilii autorizați,
în sala de curs a CECCAR, la care participă
specialiști ai DGRFP aflați în permanență la
dispoziția profesioniștilor contabili în vederea
acordării de consultanță de specialitate. Vă doresc
la mulți ani!
Mihail Antonescu, director executiv în cadrul
Direcției Generale Regionale a
Finanțelor Publice Craiova

Filiala Dolj

Serviciul pe care îl reprezint nu și-ar putea desfășura
activitatea în bune condiții fără sprijinul
membrilor Filialei CECCAR Dolj. Cu prilejul Zilei
Naționale a Contabilului Român, vă urez la mulți ani,
sănătate și vă felicit din nou pentru activitatea
desfășurată de dumneavoastră!

Filiala Dolj

Alina Viorica Șerbănescu, inspector principal
în cadrul Inspectoratului
de Poliție Județean Dolj

La mulți ani cu prilejul celor 98 de ani
de la înființarea CECCAR! Pot afirma că
avem o bună colaborare cu
conducerea filialei Dolj, cât și cu
experții contabili judiciari. Vă
reamintesc, cu prilejul acestui distins
eveniment, disponibilitatea mea de a
soluționa în mod operativ
problemele apărute în activitatea de
expertiză judiciară.
Cezar Dragomir, consilier în cadrul
Biroului Expertize judiciare,
Tribunalul Dolj

Există o foarte bună colaborare a cadrelor
didactice ale instituției de învățământ
superior pe care o reprezint și Filiala
CECCAR Dolj, manifestată atât cu ocazia
desfășurării cursurilor de pregătire a
membrilor, cât și a stagiarilor. Vă doresc la
mulți ani și mult succes în activitate, dragi
membri ai Filialei CECCAR Dolj!
Prof. univ. dr. Magdalena Mihai,
prorector al Universității din Craiova

Filiala Galați

Dragi colegi, este un moment de sărbătoare, fiind pentru a doua
oară când serbăm Ziua Națională a Contabilului Român
aniversând, totodată, cel mai important moment din istoria
profesiei contabile românești – înființarea Corpului de Contabili
Autorizați și Experți Contabili din România, la data de 13 iulie 1921.
Merită să amintim, în acest context, rolul și importanța celui care a
fost Grigore Trancu-Iași, un aristrocrat 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

Mă bucur să particip la o aniversare a unor oameni
care influențează extrem de mult viața altora.
Aportul dumneavoastră, în special în mediul privat,
este extrem de important, iar ceea ce faceți, faceți
extrem de bine. Aparțineți de un grup profesional
aparte, cu o activitate extrem de intensă, în care
cunoștințele profesionale depășesc arealul strict al
cifrelor. Trebuie să cunoașteți și parte juridică,
trebuie să înțelegeți și businessul pe care-l analizați,
este o activitate extrem de solicitantă. Cu siguranță
părerea dumneavoastră contează și este nevoie de
expertiza dumneavoastră profesională, inclusiv la
nivel legislativ, astfel încât legislația să se răsfrângă
într-un mod cât mai bun asupra noastră, a tuturor.
Legătura cu Primăria se va întări, urmând a avea în
comun câteva proiecte de interes general pentru
comunitate. Vă urez „La mulți ani!” și să vă dea
Dumnezeu multă sănătate!
Ionuț Florin Pucheanu, primarul
Municipiului Galați

Mă bucur să fiu alături de dumneavoastră astăzi, mai
ales că, dintre toate cele cincisprezece ediții, cred că am
participat la mai bine de jumătate. Aș putea spune că
este o tradiție prezența mea aici. Consider că am aici
niște prieteni, și-mi permit, în acest context, să fac o
glumă: „Sunteți un rău necesar”! La mulți ani, toate cele
bune și țineți-o tot așa!

Filiala Galați

Manoliu Mihai, subprefect
al județului Galați

Mă simt bine alături de dumneavoastră, de fosta mea colegă,
doamna președinte, Elena Ecaterina Chivu. Sunt onorată să
fiu alături de dumneavoastră, mai ales pentru faptul că, în
structura pe care o conduc, oamenii au calificarea de
economiști, ca și dumneavoastră. Consider că atât în
activitatea dumneavoastră, cât și în activitatea noastră, a
Curții de Conturi a României, sunt necesare cunoștințe și din
alte domenii pentru a putea rezolva toate situațiile întâlnite în
activitatea profesională. Sunt onorată să fiu economist. Să fii
economist înseamnă să știi foarte multe, să muncești zi și
noapte, să ai parte de foarte mult stres, dar asta nu
înseamnă că trebuie să renunțăm în a identifica, în a aplica
acele soluții legale care să conducă la rezultatul pe care îl
urmărim, de altfel. Respectarea realității și legalității sunt
caracteristici de bază ale activității unui economist. A fi
profesionist obligă, iar profesioniștii au datoria să acționeze,
nu ca oameni de succes, ci ca oameni de valoare. La mulți ani
și succes în activitatea pe care o desfășurați!
Mirela Marinescu, director,
Camera de Conturi Galați

Filiala Giurgiu

Sărbătorim cea de-a XV-a ediție a Zilei
Naționale a Contabilului Român, un prilej
pentru a aduce un omagiu tuturor celor
care au luptat sau au sprijinit activitatea
CECCAR. Filiala Giurgiu colaborează
continuu și eficient cu toți factorii
implicați în procese de formare și
fenomene ce contribuie la dezvoltarea
economică, în special în județul nostru,
dar nu numai. În condițiile economice
actuale, a devenit imperativă adaptarea
noastră la schimbare, perfecționarea
continuă jucând un rol decisiv în
furnizarea de servicii de înaltă calitate. La
mulți ani tuturor membrilor!
Ec. Ghinea Florin, președintele
Consiliului Filialei CECCAR Giurgiu

Este o onoare pentru mine ca în calitate
de viceprimar să fiu prezent an de an la
ziua dumneavoastră, să vă urez „La mulți
ani!”, să fiți sănătoși și să aveți rezultate
din ce în ce mai bune! V-aș considera ca
niște doctori care lucrează pe inimă,
inima afacerii pe care dumneavoastră o
gestionați, dumneavoastră stabiliți
cantitatea de „sânge” ce pulsează ca
afacerea să meargă, vă gândiți la profitul
pe care agentul economic dorește să-l
obțină. Sunteți oameni deosebiți. La mulți
ani și să ne vedem sănătoși!
Avem o bună colaborare
interinstituțională. Să fim sănătoși
și să colaborăm și de aici înainte. La
mulți ani!
Alexandra Mirică,
şef administraţie adjunct colectare,
Administrația Județeană a
Finanțelor Publice Giurgiu

Ion Dragomir, viceprimar al
municipiului Giurgiu

Filiala Gorj

Aniversarea Zilei Naționale a Contabilului Român este
un prilej de bucurie pentru toți membrii CECCAR, un
moment de legitimă mândrie a tuturor celor care
practicăm această profesie. Doresc să mulțumesc
reprezentanților instituțiilor publice prezenți la
manifestare pentru excelenta colaborare pe care am
avut-o în anul anterior, pentru sprijinul acordat
fiecăruia dintre noi. Această sărbătoare reprezintă și un
prilej de a evidenția în mod public activitatea depusă
de membrii filialei în anul anterior, care s-au remarcat
cu rezultate notabile și au fost premiați în cadrul
Topului local al membrilor CECCAR. Consiliul Filialei
CECCAR Gorj adresează, pe această cale, tuturor
profesioniștilor contabili, indiferent de forma și locul în
care își exercită profesia, gânduri frumoase, urări de
sănătate, putere de muncă și depline satisfacții în tot
ceea ce întreprind, cu pasiune, consecvență, rigoare și
competență. Vă urez tuturor un sincer „La mulți ani!” și
succes în activitatea dumneavoastră!
Maria Mariana Somnea, președintele
Consiliului Filialei CECCAR Gorj

Sunt onorat să mă aflu, azi, alături de
profesioniștii contabili, pentru a sărbători
împreună Ziua Națională a Contabilului
Român. Mulțumesc conducerii filialei pentru
invitație și vă asigurăm de tot sprijinul pentru
dezvoltarea și consolidarea relațiilor de
colaborare interinstituțională dintre AJFP Gorj
și filiala CECCAR. Apreciez profesionalismul de
care dați dovadă, vă mulțumim pentru
implicarea în buna colaborare dintre AJFP și
societățile pentru care dumneavoastră,
membrii CECCAR, prestați servicii profesionale.
Vă mulțumim pentru munca depusă și vă urez
mult succes! Felicitări tuturor participanților și
câștigătorilor!
Marin Ciumag, șef administrație,
Administrația Județeană a Finanțelor
Publice Gorj

Filiala Gorj

Vă mulțumesc pentru recunoașterea performanței
societății de expertiză contabilă pe care o conduc, prin
acordarea premiului II în cadrul Topului local al
membrilor CECCAR, pentru activitatea desfășurată în
anul 2018. Prezenţa între primii trei clasaţi din branşă
are o valoare generatoare de încredere şi de respect pe
piaţă. Suntem parteneri strategici ai clienților noștri,
ajutându-i să ia deciziile corecte, necesare pentru
dezvoltarea afacerii. În această zi, să privim viitorul cu
provocările și oportunitățile pe care le oferă și să
colaborăm în continuare între noi, ca profesioniști, și
cu CECCAR, ca organism profesional ce sprijină și
satisface nevoile membrilor săi. La mulți ani! Mult
succes tuturor contabililor!
Ionel Drăghici, expert contabil

Relația de colaborare dintre filiala CECCAR şi instituţia de
învățământ superior pe care o reprezint sunt foarte bune. Faptul
că de serviciile profesioniștilor contabili beneficiază toate celelalte
profesii demonstrează importanța a tot ceea ce faceți
dumneavoastră zi de zi. Reprezentăm o profesie fără de care toate
celelalte profesii nu s-ar putea organiza eficient, nu şi-ar putea
cuantifica în mod realist rezultatele. Suntem oameni care ne
dedicăm activitatea în scopul afirmării profesiei contabile. La
mulți ani, multă sănătate și succes în tot ceea ce întreprindeți! Vă
asigurăm, în continuare, de întregul nostru sprijin și de implicare
proactivă în promovarea și dezvoltarea profesiei contabile.
Prof. univ. dr. Lucia Paliu-Popa, Universitatea
„Constantin Brâncuşi” din Târgu-Jiu,
Facultatea de Ştiinţe Economice

Filiala Harghita

Ziua Națională a Contabilului Român a ajuns, după patru ani, și în Municipiul
Toplița. În urmă cu patru ani, evenimentul a fost organizat la sediul Filialei CECCAR
Harghita, în anul 2017 această zi a fost sărbătorită la Odorheiu Secuiesc, iar în
2018, la Lacul Roșu, împreună cu colegii de la Filiala CECCAR Neamț. Rotația
locației unde se sărbătorește Ziua Națională a Contabilului Român a fost inițiată
acum patru ani pentru a veni mai aproape de membrii filialei. Prin această
inițiativă vrem să le arătăm că CECCAR este dispus să vină în ajutorul lor folosind
orice prilej. În această zi festivă, membrii noștri au ocazia să se întâlnească și cu
conducătorii instituțiilor din județ. Membrii noștri beneficiază de pregătire
profesională continuă obligatorie, fapt ce distinge, cu siguranță, calitatea lucrărilor
executate de ei. Vreau să subliniez faptul ca profesia de contabil este în
permanentă schimbare, adică un profesionist contabil în ziua de azi trebuie să
aibă cunoștințe în mai multe domenii, mai ales în cel informatic, prin care aceștia
trebuie să furnizeze informații corecte și sigure către public și instituțiile statului.
Gencsi Mihály, președintele
Consiliului Filialei CECCAR Harghita

Filiala Harghita

A fost o adevărată plăcere să fiu alături de
dumneavoastră la sărbătorirea ediției din acest an
a Zilei Naționale a Contabilului Român.
Organizarea evenimentului a fost de nota 10.
Apreciez că ați întărit convingerea că se poate
conta pe dumneavoastră datorită
profesionalismului ce decurge din rezultatele
activității de contabil, dar și dăruirii de care ați dat
dovadă în organizarea acestui eveniment, precum
și în cazul celor anterioare. Deci, în concluzie –
angajatorii contează, adăugând plusvaloare
activității lor, cu dumneavoastră alături de ei!
Ileana Mocrei, inspector șef adjunct
Relații de muncă, Inspectoratul
Teritorial de Muncă Harghita

Vă mulțumesc că existați, dragi colegi!
Mulțumim, de asemenea,
colectivului CECCAR și tuturor invitaților
pentru faptul că am trăit o zi
frumoasă împreună!
Ana Maria Zait, expert contabil

Vă felicit, dragi colegi, și vă urez, cu prilejul
Zilei Naționale a Contabilului
Român, astăzi, la 98 de ani de la înființarea
organismului nostru profesional,
multă sănătate și prosperitate!
Pompiliu Traian Pătroiu, președintele
de onoare al
Filialei CECCAR Hunedoara

Îmi face o deosebită plăcere să vă urez bun venit la sărbătorirea
Zilei Naționale a Contabilului Român. Pentru început am onoarea
să vă informez că Filiala CECCAR Hunedoara beneficiază de
respectul și aprecierea colegilor din toată țara și a conducerii
centrale, fapt care rezultă și din mesajul video transmis de
președintele CECCAR, domnul prof. univ. dr. Robert
Aurelian Șova. Acest lucru vi se datorează dumneavoastră,
membri și colaboratori deopotrivă. Închei prin a vă mulțumi
tuturor, urându-vă sănătate și prosperitate și multe satisfacții în
exercitarea profesiei dumneavoastră!
Conf. univ. dr. Eleonora Carmen Hărău, președintele
Consiliului Filialei CECCAR Hunedoara

Filiala Hunedoara

Sunt bucuros că sunt astăzi alături de
dumneavoastră din două motive: sunt alături de experții
contabili și contabilii autorizați, pe care îi cunosc în marea
majoritate, la sărbătorirea zilei lor și în sală se află fiul
meu, care cred că este cel mai tânăr expert contabil din
filială. Tot respectul și considerația mea pentru activitatea
pe care o desfășurați. Vă urez sănătate și la mulți ani!

Filiala Hunedoara

Lucian Heiuș, deputat, Comisia pentru buget,
finanţe şi bănci a Camerei Deputaților
Sincere felicitări și urări de bine din
partea instituției noastre!
Csilla Anderlik, consilier
superior în cadrul Biroului
asistență pentru contribuabili,
Administrația Județeană a
Finanțelor Publice Hunedoara

Mulțumesc tuturor celor care participă la
întâlnirile lunare organizate de filială, reuniuni
profesionale la care discutăm aspecte legate de
legislația muncii, pentru interesul arătat acestei
problematici și îi asigur de tot sprijinul
instituției pe care o reprezint în activitatea pe
care o desfășoară!
Monica Adriana Oltean, auditor intern
în cadrul Inspectoratului Teritorial de
Muncă Hunedoara

Doresc ca pe viitor colaborarea dintre membrii CECCAR
și instituția noastră să se situeze la un nivel tot mai
ridicat. Adresez toate urările de bine, succese depline în
desfășurarea activității și mulțumiri pentru toată
activitatea prestată!
Sanda Ionela Draia, procuror-șef,
Secția judiciară a Parchetului de pe
lângă Tribunalul Hunedoara

Urez membrilor CECCAR mult
succes în activitate, sănătate și le
transmit toate gândurile bune. La
mulți ani!
Comisar şef de poliţie Ovidiu
Gabriel Bîrlea, Inspectoratul de
Poliție al Județului Hunedoara

Sunt onorat că sunt în mijlocul
dumneavoastră. Să vă dea
Dumnezeu sănătate și multă
înțelepciune în tot ceea ce faceți! Vă
urez succes, sănătate și la mulți ani!
Mircea Ioan Moloț, președintele ALDE
Filiala Hunedoara

Filiala Hunedoara

Filiala Ialomița

La mulți ani! Este nevoie de dumneavoastră în
toate domeniile. Colaborăm instituțional cu
membrii CECCAR și chiar personal în toate
activitățile pe care le-am desfășurat de-a lungul
anilor. Vă felicit ca profesie liberală pentru că de
fiecare dată căutați să vă perfecționați. Vă înțeleg
greutățile, în sensul că de fiecare dată trebuie să vă
adaptați la o legislație în schimbare, foarte
voluminoasă, și de fiecare dată faceți cu brio față
acestor provocări. Încă o dată vă urez „La mulți
ani!” și mult succes în activitatea dumneavoastră!
Adrian Mocioniu, primarul Municipiului Slobozia

Am sărbătorit împreună cea de-a cincisprezecea aniversare a Zilei
Naționale a Contabilului Român, eveniment cu tradiție ce susține
și promovează profesia contabilă din România, o sărbătoare a
vieții contabile din țara noastră. Ca în fiecare an, am dorit să
facem din această zi una memorabilă pentru profesie și oamenii
care o compun, oameni dedicați, profesioniști care pun interesul
colectiv înaintea celui personal. Este al doilea an de când
sărbătorim această zi la data la care acum 98 de ani a fost
aprobată, de către Regele Ferdinand I al României, Legea pentru
organizarea Corpului de Contabili Autorizați și Experți Contabili în
România ca organism profesional independent, prin decret regal.
Astăzi, la 98 de ani de la semnarea actului de naștere al
organismului nostru profesional, suntem mândri că un membru
al CECCAR conduce profesia contabilă din Europa. Vă felicit pe toți
pentru contribuția la ceea ce este astăzi organismul nostru
profesional și vă mulțumesc pentru că ați înțeles că numai
împreună putem construi! La mulți ani!
Camelia Malama, vicepreședinte – Consiliul
superior al CECCAR

Am venit de multe ori la evenimentele dumneavoastră,
încât îmi permit să vă numesc „prieteni dragi”. La mulți
ani, prieteni dragi! Ați atins borna 98. Vă urez putere de
muncă și să faceți ca mediul economic să prospere, iar
patronii să nu aibă probleme de natură fiscală!

Filiala Ialomița

Av. Marian Stroe, președintele
Uniunii Naţionale a Practicienilor în
Insolvenţă din România Filiala Ialomița

Vă mulțumesc foarte mult pentru invitația
de a fi alături de dumneavoastră și anul
acesta. Am onorat-o de fiecare dată cu
mare plăcere. Iată, sunt aici a
cincisprezecea oară! Se pare că cele două
evenimente coincid – chiar în 2004 am
devenit reprezentantul mediului de afaceri,
al IMM-urilor din acest județ. În ziua
aceasta de mare importanță vă urez „La
mulți ani!”, putere de muncă și, cu voia
dumneavoastră, cu nevoia noastră vom fi
ambele părți împreună și de acum încolo
mulți ani. Încă o dată la mulți ani
dumneavoastră, familiilor dumneavoastră
și organismului profesional!
Ing. Marian Costea, președintele
Filialei Ialomița a Patronatului
Întreprinderilor Mici și Mijlocii

Filiala Ialomița

Vă mărturisesc că am acceptat cu mare drag invitația dumneavoastră.
13 iulie 2019, 98 de ani de profesie contabilă. Săptămâna trecută, pe o
rețea socială, am găsit un articol care pe mine m-a impresionat tare
mult și am să dau citire din acesta: „De ce trebuie să respecți un
contabil? Contabilul este un prieten tăcut, ce preia din greutatea
stresului fiscal, obligația ta. O preia, o poartă, iar ție îți transferă doar
strictul necesar. Un contabil găsește o soluție astăzi pentru ca afacerea
ta să funcționeze și mâine, chiar dacă tu nici nu știi despre acest fapt.
Un contabil este acel mic geniu al cifrelor neînțelese, al unor simboluri
ce par să combată matematica, iar din munca lui rezultă alte cifre
minunate cu care tu poți să îți continui viața”. De ce v-am citit aceste
rânduri? Pentru că dincolo de acea matematică exactă, un contabil
trebuie să fundamenteze foarte bine un document financiar-contabil,
document care reprezintă o muncă bine-bine pusă la punct. Nu este un
punct de vedere al contabilului, este, de fapt, o stare a lucrurilor, deja
devine ceva palpabil, ceva măsurabil, care măsoară un segment din
activitatea agentului economic respectiv. În încheiere, vă adresez
mulțumirile mele, ale colegilor mei din Statistică nu numai din Ialomița,
ci și din toată țara, pentru sprijinul pe care ni-l acordați de fiecare dată.
Fără aceste documente financiar-contabile, fără munca dumneavoastră
nu putem să fundamentăm și nici nu putem să ducem la bun sfârșit
indicatorii statistici. La mulți ani pentru cei 98 de ani de profesie
contabilă! La mulți ani și pentru viitorii 98 de ani de profesie contabilă!
Mihaela Boroș, director executiv al Direcției
Județene de Statistică Ialomița

La mulți ani cu ocazia sărbătoririi celei de-a
XV-a ediții a Zilei Naționale a Contabilului
Român! Anul acesta am intrat în top zece și
sunt recunoscătoare clienților mei care m-au
provocat să-mi extind activitatea și să exercit
servicii financiar-contabile și în rândul
instituțiilor publice! Felicitări echipei din firma
mea, colaboratorilor și mulțumesc familiei
care mă susține zi de zi! Mulțumesc Filialei
CECCAR Ialomița pentru susținere și
recompensare! Cred în educație și în
importanța profesiei pe care o am și sunt
mândră că fac parte din marea familie a
experților contabili din România!
Aida Comnea, expert contabil

Filiala Iași

Pentru profesia contabilă, importanţa simbolică a Zilei Naţionale a
Contabilului Romȃn este evidentă: prin acest eveniment se contribuie la
întărirea legăturilor dintre membrii Corpului, a sentimentului de apartenenţă
la o organizaţie profesională puternică şi implicată. Sărbătoarea profesiei
contabile este şi ocazia de a primi mesaje din partea unor invitaţi care, prin
poziţiile ocupate, cunosc şi apreciază rolul contabililor în promovarea şi
apărarea interesului public. Sunt 15 ani de cȃnd CECCAR sărbătoreşte în
fiecare an Ziua Naţională a Contabilului Romȃn. Important pentru noi este să
scoatem în evidenţă profesia contabilă, să arătăm partenerilor noştri că
suntem o profesie serioasă, unită şi pregătită întotdeauna să asigure servicii de
foarte bună calitate pentru clienţi. De asemenea, vrem să scoatem în evidență
și vechimea profesiei contabile, tradiția îndelungată a acesteia. CECCAR
împlinește 98 de ani şi este un eveniment prin care încercăm să marcăm
perenitatea profesiei. La filiala Iaşi s-a scos în evidenţă, o dată în plus,
necesitatea unor relaţii de colaborare şi de respect reciproc între membrii
profesiei, individual şi ca organizaţie, pe de o parte, şi principalii noştri
parteneri: oameni de afaceri, autorităţile publice de reglementare, de
autorizare şi de control, tribunale şi alte instanţe, mass-media. Apartenenţa la
CECCAR asigură exercitarea independentă a profesiei contabile prin activitățile
de evidență contabilă și fiscală, de gestionare a resurselor umane, de expertiză
contabilă etc. Nu trebuie uitat, însă, că membrii CECCAR trebuie să se menţină
în permanenţă la înălţimea aşteptărilor părţilor interesate, aşteptări de natură
profesională, contractuală, etică. Tema discutată la Ziua Națională a
Contabilului Român, referitoare la externalizare şi la reglementare, a constituit
ocazia de a reaminti participanţilor – membri şi invitaţi – cât de importantă
este piaţa serviciilor de contabilitate prestate terţilor şi cât de justificată este
reglementarea profesiilor.
Prof. univ. dr. Costel Istrate, președintele Consiliului
Filialei CECCAR Iași

În numele meu, dar şi al întregii conduceri a DGRFP Iaşi
vă transmit un călduros „La mulţi ani!”, însoţit de toate
aprecierile noastre, pentru că trebuie să recunoaştem că
fără dumneavoastră noi nu am exista. Apreciem faptul că
sunteţi nişte profesionişti extraordinari, că ne susţineţi cu
propunerile, cu criticile şi cu laudele dumneavoastră, că
avem încredere în serviciile dumneavoastră. Vă urez să fiți
sănătoși, să aveți contracte bănoase și să ne sprijiniți în
continuare în activitatea noastră!
Pornind de la mesajul domnului preşedinte, RobertAurelian Şova, consider şi eu că împreună putem
excela în afaceri. Relaţia Consiliului Naţional al
Întreprinderilor Private Mici şi Mijlocii din Romȃnia cu
CECCAR este una îndelungată şi foarte bună. Profesia
de expert contabil este esențială, iar activitatea de
contabilitate este vitală pentru o firmă. Nicio afacere
nu se poate derula în Romȃnia în mod legal dacă nu ai
în spate pe cineva care să cuantifice ceea ce face firma,
pentru a prezenta o situaţie reală în faţa partenerilor,
în faţa organelor fiscale ale statului romȃn.
Majoritatea IMM-urilor au externalizat acest serviciu
apelȃnd la firme de contabilitate specializate. Alături
de urarea de „La mulţi ani!”, vă adresez îndemnul să
fiţi buni romȃni şi buni profesionişti, pentru o profesie
de elită!
Neculai Viţelaru, preşedintele
Patronatului Judeţean al Întreprinderilor
Mici şi Mijlocii Iaşi

Doina Naum, director executiv colectare,
Direcţia Generală Regională
a Finanţelor Publice Iaşi

Filiala Iași

Mulţumesc pentru invitaţie! Este o invitaţie care mă
onorează. Mă bucur să fiu împreună cu dumneavoastră la
acest moment aniversar. Vă doresc să fiţi sănătoşi, să aveţi
succes în viaţa personală şi în cea profesională şi să ne
întȃlnim la cât mai multe aniversări ale profesiei
contabile!
Gina Manuela Şindilă, directorul
Oficiului Registrului Comerţului de pe
lângă Tribunalul Iaşi
Mulţumesc conducerii Filialei CECCAR Iaşi pentru invitaţia de a
participa la acest eveniment important din viaţa profesiei contabile.
Eu sunt aici şi în calitate de expert contabil şi vreau să vă mărturisesc
că sunt mȃndră că fac parte din această familie frumoasă a profesiei
contabile, această comunitate puternică şi cu oameni valoroşi.
Mesajul pe care îl prezint astăzi în faţa dumneavoastră este din
perspectiva mediului academic pe care îl reprezint. Cred că sunteţi de
acord cu mine că teorie fără practică nu se poate şi nici invers. Poate
că acesta este unul dintre motivele pentru care pot spune că relaţia
dintre şcoală, dintre mediul academic şi profesia contabilă a fost şi
este una foarte bună, mai ales în ultimii ani, cȃnd am fost implicată
în diverse activităţi frumoase pe care le-am organizat împreună.
Multe dintre aceste activităţi vizează, evident, tȃnăra generație. Chiar
dacă uneori mai există nemulţumiri faţă de cei tineri, cred că dacă îi
vom sprijini, dacă le vom transmite din experienţa noastră, din
cunoştinţele noastre, putem spune că viitorul este pe mâini bune. Vă
urez „La mulţi ani!”, multă sănătate, multă putere de muncă, să
gestionaţi bogăție, să gestionaţi prosperitate, prosperitatea
dumneavoastră personală şi, bineînţeles, a clienţilor, să contabilizaţi
profit cȃt mai mare şi să ne fie bine în viitor!
Prof. univ. dr. Iuliana Georgescu, Facultatea de
Economie şi Administrarea Afacerilor din cadrul
Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

Filiala Iași

Sunteţi extraordinar de mulţi, frumoşi şi
sunteți oameni deosebiţi. Anul trecut vă
rugam să vă implicaţi mai mult pe partea de
proiecte şi propuneri pentru îmbunătăţirea
cadrului legislativ din Romȃnia. De data
aceasta, mesajul domnului preşedinte, RobertAurelian Şova, mă ajută foarte mult, fiindcă
vin cu o altă rugăminte, legată de faptul că noi
vă lăsăm ţara pe mȃnă, iar dumneavoastră
trebuie să luptaţi pentreu ea. Reprezentaţi o
forţă, sunteţi bine pregătiţi, aveţi o reputaţie
deosebită prin structurile pe care le aveţi, prin
modul în care acţionaţi, încât dumneavoastră
puteţi să salvaţi Romȃnia. Vă urez tot ce este
mai bun pentru dumneavoastră! La mulţi ani!
Doru Constantin Scripcaru,
preşedintele Filialei Iaşi a
Uniunii Generale a
Industriașilor din România

La mulţi ani profesiei contabile! Sunt onorat să vă fiu alături la
ceas aniversar. Mulţumesc, în numele ANAF, atȃt pentru
colaborarea interinstituţională cu conducerea Filialei CECCAR
Iaşi, cȃt şi pentru colaborarea cu dumneavoastră, în special prin
prisma întȃlnirilor lunare de lucru care au loc la sediul instituţiei
noastre. După cum ştiţi, rolul administraţiei şi al nostru, ca
funcţionari publici, este să avem o colaborare cȃt mai bună, să fim
alături de dumneavoastră şi de tot ce înseamnă nevoile
dumneavoastră. Vă mulţumesc şi sperăm să avem o relaţie cel
puţin la fel de bună şi pe viitor. La mulţi ani, multă sănătate şi să
daţi dovadă şi în continuare de profesionalism!
Paul Ciobanu, șef administraţie,
Administraţia Judeţeană a Finanțelor
Publice Iaşi

Vă mulţumesc pentru invitaţie şi
pentru parteneriatele de colaborare.
Cu siguranţă vom încheia şi altele noi,
sustenabile, pentru că doar
împreună putem clădi acel viitor sigur
despre care au făcut referire
antevorbitorii mei. La mulţi ani
profesiei contabile!
Prof. Andreea Neculau, Colegiul
Economic Administrativ Iaşi

Filiala Iași

Filiala Iași

Mă aflu astăzi aici în dubla mea calitate, de director al unui liceu
economic din Iaşi, dar şi în calitatea mea de membru al CECCAR.
Mă bucur foarte mult să fac parte din acest corp profesional.
Recunosc că întotdeauna experienţa pe care o dobȃndesc zi de zi în
calitate de expert îmi este extrem de utilă la catedră. Învăţămȃntul
preuniversitar economic pregăteşte viitorii specialişti în acest
domeniu. Noi transmitem absolvenţii noştri către învăţămȃntul
universitar şi, de cele mai multe ori, direct în practică. Misiunea
noastră şi a colegilor universitari nu este foarte uşoară, pentru că
mare parte dintre absolvenţi termină liceul şi nu ştiu sau nu au
obiective foarte clar stabilite în legătură cu ceea ce vor să facă în
continuare. Dar, şi în acest context, vreau să spun că există mulţi
absolvenţi ai învăţămȃntului preuniversitar care îşi doresc să
practice această profesie, le place şi cu siguranţă vor deveni viitori
specialişti în domeniu. Pe noi ne bucură acest lucru pentru că, în
felul acesta, suntem convinşi că viitorul profesiei noastre este
asigurat. Mulţumesc pentru invitaţie şi felicit, pe această cale,
conducerea Filialei CECCAR Iaşi pentru realizări şi pentru felul în
care reuşeşte să ne pregătească profesional pe noi toţi, specialişti în
acest domeniu, o familie mare, frumoasă şi din care mă bucur să
fac parte. La mulţi ani! Sănătate, putere de muncă, să faceţi faţă
provocărilor unui mediu economic în continuă schimbare!
Prof. dr. Iuliana Ţugui, directorul Liceului Tehnologic
Economic de Turism Iaşi

Sunt onorat de invitaţie şi vă urez „La mulţi ani”!
Mulţumesc pentru colaborarea fructuoasă cu
acest corp de specialişti şi vă asigur că, în viitor,
această colaborare va fi mult mai strȃnsă pentru
că investigarea cauzelor de criminalitate
economică cade din ce în ce mai mult în sarcina
serviciului pe care îl reprezint.

Filiala Iași

Comisar șef Doru Fotache, Serviciul de
Investigare a Criminalităţii Economice
din cadrul Inspectoratului
de Poliție Județean Iași

Mesajul Camerei Auditorilor Financiari
din Romȃnia este unul simplu, de
apartenenţă la aceeaşi profesie, un
mesaj de mulţumire pentru munca pe
care o desfăşurăm împreună şi un mesaj
de succes şi realizări pe viitor. La mulţi
ani nouă!
Eusebiu Vreme, șef birou Reprezentanţa Regională
Iaşi a Camerei Auditorilor Financiari din Romȃnia

Filiala Ilfov

Cu ocazia acestei deosebite reuniuni festive, Filiala
CECCAR Ilfov a evidențiat activitatea membrilor
desfășurată în anul anterior prin organizarea Topului
local al membrilor CECCAR, fiind recunoscute astfel
performanțele societăților de expertiză contabilă și
de contabilitate, precum și ale experților contabili și
contabililor autorizați la nivel individual, în semn de
apreciere a aportului acestora la dezvoltarea
economică națională, în susținerea interesului public.
Am avut plăcerea și bucuria cu acest prilej de a
premia și persoanele invitate, care prin activitatea lor
au contribuit la consolidarea relațiilor noastre de
colaborare cu instituțiile publice și cu mediul de
afaceri. Pe parcursul evenimentului au fost intervenții
ale invitaților și colegilor, care au făcut aprecieri
referitoare la rolul profesionistului contabil în
economie și privind sprijinul pe care l-au avut din
partea filialei.
Maria Constantin, președintele
Consiliului Filialei CECCAR Ilfov

Vă mulțumesc pentru invitația de a participa la
evenimentul organizat cu prilejul sărbătoririi celor
98 de ani de existență a CECCAR. Mă simt onorată că
sunt integrată în această familie și că v-am fost
alături într-un moment de înaltă emoție creat cu
dăruire de către executivul Filialei CECCAR Ilfov,
amplificat, totodată, de participarea și a altor
reprezentanți ai pilonilor dezvoltării economiei
românești precum mediul de afaceri, autorități,
instituții care acționează în promovarea și
susținerea interesului public și, nu în ultimul rând, a
profesioniștilor contabili. Cu aleasă considerație, vă
urez succes și vă asigur că... întotdeauna Contez pe
Voi. Contez, cu Voi!
Aura Jeni Stanciu, inspector general,
Ministerul Transporturilor

Filiala Ilfov

Țin să vă felicit pentru buna desfășurare
a evenimentului. S-au dat diplomele la
început... toată lumea era mulțumită,
chiar și cei care nu au primit diplomă de
super expert contabil erau totuși cu
zâmbetul pe buze. Totul mi-a plăcut,
tortul cu emblema și culorile CECCAR!
Aveți din partea mea un feedback pozitiv!
Vă doresc să mai organizați întruniri de
acest gen; lumea a socializat și s-a simțit
foarte bine. Vă mulțumesc mult pentru
invitația de a vă fi alături cu acest
deosebit prilej!
Vă mulțumesc pentru oportunitatea pe care mi-ați
oferit-o, de a participa la Ziua Națională a
Contabilului Român. Vă spun sincer că acest
eveniment a fost fructuos și de succes, fiind onorată
să fac parte dintre distinșii invitați. Vă felicit pentru
organizarea ireproșabilă. A fost o plăcere să mă
bucur de ospitalitatea dumneavoastră și de
momentele de socializare. Sper să avem ocazia să ne
revedem și să colaborăm și pe viitor.
Conf. univ. dr. Maria Tilea, Universitatea
Creștină „Dimitrie Cantemir”

Ioana Berbec, șef serviciu, Serviciul
Informații Fiscale din cadrul
Administrației Sector 5 a
Finanțelor Publice București

Stimați colegi și parteneri, invitația a fost
deosebit de onorantă pentru instituția pe
care o reprezint și pentru mine. Evenimentul,
ca principiu, reprezintă un model de urmat.
Vă felicit pentru organizare și
consecvență!
Dr. Șerban-Niculae Lovin, Decanul
Baroului Ilfov
Nu este prima dată când particip la
sărbătoarea Zilei Naţionale a Contabilului
Român alături de Filiala CECCAR Ilfov. De
fiecare dată m-am simțit bine în această
echipă de profesionişti cu care am
colaborat foarte bine în ceea ce priveşte
activitatea de expertiză judiciară şi nu
numai. Am fost plăcut impresionată de
organizarea acestui eveniment şi de faptul
că în rândul nostru au fost prezente
persoane din diferite domenii de activitate
profesională – avocaţi, jurişti, consilieri
ANAF şi reprezentanţi ai unor societăţi
comerciale –, fiind expuse materiale din
domeniu. Urez Corpului şi membrilor
sincere felicitări şi, în continuare, multe
realizări. La mulţi ani!
Aurica Bujoreanu, consilier, Biroul
local pentru expertize tehnice,
judiciare și contabile din cadrul
Tribunalului București

Filiala Ilfov

Felicit, cu această deosebită ocazie, experții
contabili și contabilii autorizați din județul
Maramureș, precum și conducerea filialei
CECCAR și îmi exprim bucuria de a fi astăzi
alături de voi!
Vasile Moldovan, prefectul județului
Maramureș

Am ales să sărbătorim în acest an ziua de 13 iulie, zi de
referinţă pentru profesia contabilă din România, la
Hotelul Grădina Morii din Sighetu Marmaţiei, în
prezența a peste 60 de profesionişti contabili din
județul Maramureș, fiind un prilej de reunire a familiei
profesioniştilor contabili din judeţul nostru.
Evenimentul s-a bucurat de o mare atenţie din partea
autorităților locale, care au transmis mesaje de
apreciere și calde felicitări, fiind, pe lângă o ocazie de
cunoaştere a activităţii şi preocupărilor organismului
profesional, și un cadru de apropiere şi afirmare a
unităţii membrilor CECCAR din toate zonele județului
nostru. La ceas aniversar, când sărbătorim 98 de ani
de la înființarea Corpului, doresc să le urez tuturor
colegilor, membri CECCAR, la mulți ani fericiți, împliniri
și multe realizări profesionale, dar și personale!
Conf. univ. dr. Diana Sabina Ighian, președintele
Consiliului Filialei CECCAR Maramureș

Filiala Maramureș

Mă bucur că Filiala CECCAR Maramureș a ales să
organizeze manifestările dedicate Zilei Naționale a
Contabilului Român în municipiul nostru. În primul
rând, vreau să felicit experții contabili și contabilii
autorizați cu ocazia zilei lor. Profesia de contabil
este grea, din punctul meu de vedere, dar în
același timp și frumoasă, cu multe satisfacții.

Filiala Maramureș

Horia Vasile Scubli, primarul
Municipiului Sighetu Marmației

Felicit experții contabili și
contabilii autorizați cu ocazia
Zilei Naționale a Contabilului
Român și precizez că instituția
pe care o reprezint are o bună
colaborare cu aceștia.
Comisar de poliţie Marius
Arba, împuternicit adjunct al
Șefului Poliției Municipiului
Sighetu Marmației

Ziua Națională a Contabilului Român, organizată
în acest an în Municipiul Sighetu Marmației, din
punctul meu de vedere este o reușită. Am avut
prilejul de a mă revedea cu colegii de breaslă și
cu foștii elevi care în prezent sunt membri ai
CECCAR. Felicitări conducerii filialei și tuturor
celor implicați în organizarea acestui eveniment!
Adriana Vescan, directorul Liceului
Tehnologic Marmația
Sighetu Marmației

Apreciez faptul că Filiala CECCAR
Maramureș a organizat cea de-a XV-a
ediție a Zilei Naționale a Contabilului
Român în Municipiul Sighetu Marmației.
Felicit, cu această ocazie, membrii
CECCAR, cât și contabilii din economie cu
care avem o relație bună de colaborare.
Nicoleta Pop, șef serviciu, Serviciul
fiscal municipal Sighetu Marmației
din cadrul Administrației Județene
a Finanțelor Publice Maramureș

Filiala Maramureș

Filiala Maramureș

Mulțumesc conducerii Filialei CECCAR
Maramureș pentru decizia de a sărbători
cea de-a XV-a ediție a Zilei Naționale a
Contabilului Român în Maramureșul istoric.
În acest fel s-a înlesnit posibilitatea
participării la această deosebită
manifestare și a membrilor din zona
noastră, având în vedere distanța mare
până la Baia Mare. Cu alte cuvinte, noi
înțelegem că Filiala CECCAR Maramureș
dorește apropierea și de membrii din
această zonă prin participarea și
implicarea în evenimentele realizate de
filială.
Draguș Ioana, expert contabil

Intrată în tradiţie, ziua de 13 iulie a fost declarată Ziua Naţională a Contabilului
Român, moment în care profesioniştii contabili din toată ţara – experţi contabili şi
contabili autorizaţi, membri ai Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi
din România – au ocazia de a se întâlni şi de a sărbători acest eveniment important
din viaţa şi activitatea lor profesională. Cea de-a XV-a ediție a avut o semnificație
aparte, tema evenimentului oferind posibilitatea participanților să își exprime
opiniile privind aceste subiecte importante – externalizarea și reglementarea
profesiei. Numărul mare de participanți, membri CECCAR, cât și reprezentanți ai
autorităților și instituțiilor județene și locale, beneficiari ai serviciilor profesioniștilor
contabili, a demonstrat unitatea profesioniștilor contabili, dar și interesul pentru
profesia contabilă, aceasta rezultând din mesajele transmise și opiniile exprimate în
cadrul panelului de discuții. Programul de socializare, care a încheiat lucrările
acestui eveniment, ne-a dat posibilitatea de a ne cunoaște mai bine și de a ne
exprima liber opiniile, părerile și gândurile noastre de profesioniști contabili dar, nu
în ultimul rând, de colegi, prieteni și oameni! La mulți ani profesioniștilor contabili!
Mult succes în activitățile pe care aceștia le desfășoară și mulțumiri tuturor celor
implicați în realizarea evenimentului!
Conf. univ. dr. ec. Constantin Cucoșel, preşedintele Comisiei de disciplină de pe lângă
Consiliul Filialei CECCAR Maramureş, președintele Filialei Maramureș a Uniunii
Generale a Industriașilor din România

La mulți ani tuturor profesioniștilor
contabili din județul Mehedinți și din
România! Vă doresc multă sănătate și noi
succese, domnule președinte, Iulian
Cristian Bosoancă!
Av. Dănuț Rolea,
decanul Baroului Mehedinți

Dragi colegi, astăzi, 13 iulie 2019, serbăm 98 de ani
de la înființarea CECCAR, în 1921, prin decret regal.
Mult? Puțin? Nu putem aprecia… Constatăm, însă, că
sunt 98 de ani de profesie reglementată sub diverse
forme, iar în scurt timp se va împlini un secol. Să ne
bucurăm pentru acest lucru împreună, astăzi. Asta
ne încurajează și ne ajută să nu uităm! Să nu uităm
că munca noastră este importantă pentru clienții
noștri, pentru beneficiarii lucrărilor noastre și, nu în
ultimul rând, importantă pentru noi, profesioniștii
contabili. Totodată, astăzi îi premiem pe cei mai
merituoși dintre noi. Toți suntem, însă, premianți
astăzi. Este ziua noastră! Vă doresc să aveți parte în
primul rând de sănătate, de forță de muncă, de
împliniri atât profesionale, cât și în plan personal, și
de liniște, alături de cei dragi vouă! La mulți ani!
Iulian Cristian Bosoancă, președintele Consiliului
Filialei CECCAR Mehedinți

Filiala Mehedinți

În această zi de sărbătoare pentru dumneavoastră,
vă doresc sănătate și putere de muncă! Profesioniștii
contabili trebuie să fie independenți și să dea dovadă
de responsabilitate. Rolul dumneavoastră în societate
este foarte important, aflarea adevărului depinde de
activitatea dumneavoastră.

Filiala Mehedinți

Alina Teiș, deputat

Stimați economiști, experți contabili, vă doresc
sincere felicitări cu ocazia Zilei Naționale a
Contabilului Român! Profesia de economist este
una dintre puținele care necesită pricepere. Rolul
dumneavoastră nu este doar de a evalua situația
economică, de a lua decizii prompte, ci și de a
prevedea viitorul. România are nevoie de
specialiști pentru a urgenta creșterea economică
și am certitudinea că rolul dumneavoastră este
deosebit de important.
Octavian Tuțu, subprefect
al județului Mehedinți

Mă bucur să mă aflu alături de dumneavoastră în
acest an în calitate de invitat. Am rămas cu sufletul
alături de dumneavoastră și de câte ori va fi
nevoie voi fi aici. Știu importanța activității
dumneavoastră. Vă doresc putere de muncă, să
faceți față tuturor schimbărilor și să fiți aceiași
oameni frumoși din toate punctele de vedere. La
mulți ani!
Mă bucur să fiu din nou alături de
dumneavoastră, așa cum sunt de
foarte mulți ani. În ceea ce privește
importanța muncii dumneavoastră, eu
aș sintetiza simplu două aspecte mari.
În primul rând, prosperitatea
economică a firmelor pentru care
lucrați depinde de prestația
dumneavoastră, iar în al doilea rând,
în partea de răspundere penală, rolul
dumneavoastră este extraordinar de
important pentru a stabili adevărul.
De ziua dumneavoastră vă doresc
multă sănătate, forță de muncă și un
sincer „La mulți ani”!
Fănică Cercel, procuror-șef,
Parchetul de pe lângă
Tribunalul Mehedinți

Monica Moț, director al Direcției de
Asistență Socială Drobeta-Turnu
Severin, fost director executiv al
Filialei CECCAR Mehedinți

Filiala Mehedinți

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!
Cătălin Nicolae Firulescu,
expert contabil

Ziua de 13 iulie este foarte importantă pentru noi, cei care ne
desfășurăm activitatea sub egida CECCAR, pentru că am sărbătorit
Ziua Națională a Contabilului Român, ziua celor care prin activitatea
pe care o desfășoară își aduc o importantă contribuție la bunul mers al
economiei românești. Ca în fiecare an, organizarea evenimentului a
fost exemplară și a făcut ca toți cei prezenți, experți contabili și
contabili autorizați, să se simtă în largul lor, ca între colegi. Celor
merituoși le-au fost înmânate diplome și distincții, colegi de-ai noștri
care prin activitatea susținută desfășurată s-au remarcat prin
profesionalism și competență profesională, făcând cinste profesiei
contabile. Apoi am socializat cu toții, ne-am regăsit ca oameni și
profesioniști contabili, am schimbat impresii cu privire la provocările
actuale ale profesiei noastre. La mulți ani de ziua
noastră, dragii mei colegi!
George Idita, expert contabil

Filiala Mehedinți

Filiala Mehedinți

Toți am început de undeva. Toți am fost mici la început. Toți avem nevoie să
învățăm de la cineva. Oricât de multă teorie ai ști, practica mereu te pune la
încercare. Contabilitatea este frumoasă, dar sunt şi mici secrete pe care, dacă
nu le ştii, îți fac viața grea. Eu am avut șansa, norocul şi privilegiul de a avea în
preajmă profesionişti. Chiar și acum, după ani și ani, mă simt atât de mică pe
lângă cei care, de fiecare dată, au oferit fără reținere sfaturile necesare. Ziua
noastră, a contabililor, a fost un prilej de a întâlni și reîntâlni colegi de
breaslă, de a face schimb de idei, dar și de a împărtăși fiecare din propria
experiență. Am constatat că mereu ai ceva de învățat, că niciodată nu știi
destul și că, de fiecare dată, poți îmbunătăți ceva în activitatea pe care o
desfășori. Atmosfera caldă si primitoare creată de colegii din filială atât la
ceremonia oficială, cât și la întâlnirea festivă, este de neuitat. Stând,
povestind, împărtășind, râzând la auzul unor pățanii amuzante nu ai cum să
nu constați că, deși de cele mai multe ori sunt percepuți ca persoane care te
ajută, caută și găsesc soluții la toate, dincolo de monitorul calculatorului,
dincolo de cifre, contabilii sunt și ei oameni. Cu gânduri, dorințe, probleme.
Uneori cu zâmbete, alteori cu lacrimi, dar mereu cu chipul senin și zâmbitor.
Așa înțelegem că, uniți, împreună, putem schimba multe. Putem schimba
mentalități, putem schimba percepții. Putem deveni mai buni, mai competitivi
și mai puternici. De fiecare dată, de ziua noastră și nu numai, gândul meu se
îndreaptă spre cei care ne-au fost alături la început de drum, cei care au rupt
din timpul lor pentru a ne susține și încuraja moral. Sunt recunoscătoare și le
mulțumesc. Lor și tuturor oamenilor minunați, colegi de breaslă, pe care i-am
cunoscut și care, în multe momente, mi-au fost alături cu gânduri și sfaturi. De
ziua noastră îmi doresc să fim sănătoși, să fim uniți, să fim puternici și să
facem față tuturor provocărilor și modificărilor legislative. Sunt Lili. Sunt
expert contabil. Și sunt mândră de filiala mea! ❤
Liliana Ștefana Tudor, expert contabil

Cu prilejul celei de-a XV-a ediții a Zilei Naționale a
Contabilului Român, mulțumesc tuturor celor
care au răspuns invitației și au ținut să ne fie
alături la sărbătoarea noastră. În acest context,
doresc să felicit toți profesioniștii contabili din
județul Mureș pentru implicarea serioasă în
activitatea pe care o desfășoară, pentru
rezultatele obținute în muncă și pentru faptul că
datorită lor profesia contabilă este respectată de
beneficiarii serviciilor prestate. La mulți ani!
Dănilă Buculeu, președintele Consiliului
Filialei CECCAR Mureș

Îmi face o deosebită plăcere să fiu astăzi împreună cu dumneavoastră, la Ziua Națională a
Contabilului Român. O profesie nobilă, o profesie importantă și o profesie care nu poate să
lipsească din nicio activitate economico-socială dintr-o comunitate. Sigur, când vorbim
despre contabil și despre faptul că bazele legislative ale contabilității românești s-au pus în
perioada interbelică, așa cum ați amintit, în 1921, vorbim despre faptul că atunci se crea
cadrul instituțional ca profesia de contabil să-și găsească menirea în societate, pentru a
contribui la bunul mers al societății și de a măsura felul și modelul de dezvoltare a unei
societăți. Eu am fost foarte mult timp ordonator principal de credite și ordonator de credite
pe bugete mari, sigur, din resurse bugetare, și am apreciat întotdeauna, la justa valoare, un
contabil și munca pe care o desfășoară, pentru că niciun conducător de instituție, fără o
bună colaborare cu contabilul unității, cu cei care țin gestiunea, nu poate să gestioneze
activitatea unei instituții, fie ea mai mică sau mai mare. Sigur că, în timp, societatea a
evoluat. Trăim într-o altă epocă, în epoca globalizării și informatizării, și trebuie să adaptăm
și specificul activității contabile și activității economice, în general, la zilele pe care le trăim.
De aceea cred și știu acest lucru, că în permanență CECCAR are în vedere perfecționarea
profesioniștilor contabili, în sensul adaptării la nou și la condițiile actuale ale societății. Am
făcut această trecere în revistă a profesiei și a menirii acesteia pentru a reaminti că nu
întotdeauna am fost de acord cu ceea ce spun ordonatorii principali de credite: întotdeauna
între șeful de instituție și contabil există o anumită dispută. Șeful vrea să cheltuie mai mult,
contabilul spune că nu are de unde și nu poate să facă acea cheltuială decât conform
legislației în vigoare. Vă doresc o zi frumoasă, să petreceți frumos! Vă doresc sănătate atât
dumneavoastră, cât și familiilor dumneavoastră!
Mircea Dușa, prefect al județului Mureș

Filiala Mureș

Este întotdeauna o onoare să mă aflu în mijlocul
dumneavoastră și vă mulțumesc pentru invitație. Nu mai
e un secret pentru nimeni că sunt aproape de ceea ce
faceți dumneavoastră prin prisma pregătirii mele
profesionale. Am absolvit un liceu cu profil economic,
specializarea finanțe-contabilitate, și apoi mi-am clădit
cariera pe această linie. De aceea, pot afirma că apreciez
ceea ce faceți în fiecare zi. Vă doresc succes în continuare
și la mulți ani!

Filiala Mureș

Mircea Solovăstru, reprezentant al mediului
de afaceri din județul Mureș

Vă transmit un mesaj de fraternitate și de apreciere a
muncii dumneavoastră. În mod indiscutabil, nici
activitatea dumneavoastră nu se poate desfășura în
condiții optime fără aportul breslei pe care o
reprezint, după cum nici noi, avocații, nu suntem în
măsură să suplinim activitatea și eforturile
dumneavoastră. Această colaborare este în beneficiul
celor pe care, într-un fel sau altul, îi deservim noi toți
cei cu profesii liberale. Din experiența personală pot
să vă confirm faptul că întotdeauna am avut o
colaborare foarte bună cu experții contabili. Eu cred
că importanța activității pe care o desfășurați nu
trebuie subliniată în niciun fel. Sunt convins că fiecare
dintre dumneavoastră aveți deplina convingere a
acestei importanțe. Mă bucur și mă simt onorat să fi
fost invitat aici, astfel că din această perspectivă vă
rog să primiți întregile mele aprecieri. Vă mulțumesc!
Viorel Gorea, avocat, Baroul Mureș

Filiala Mureș

Îmi exprim bucuria și mulțumirea că sunt membru al acestui
prestigios corp profesional. Cred că sunteți în asentimentul meu, că
în cadrul acestui corp am reușit să ne definitivăm cunoștințele
profesionale. Consider că CECCAR pentru noi, după 1990, înseamnă
o pregătire profesională deosebită. Consider că suntem o profesie
înrudită, în sensul că unii fără alții nu putem exista, mai ales că
majoritatea membrilor UNPIR sunt și membri ai CECCAR. În profesia
noastră am mers către o dezvoltare juridică, în sensul că trebuie să
cunoaștem o anumită legislație profesională, dar majoritatea
cunoștințelor noastre se datorează în principal parcursului ce l-am
avut în cadrul profesiunii de expert contabil. Aș dori să vă citesc o
maximă: „Există două țeluri în viață: primul, să obții ce vrei, iar mai
apoi să te bucuri de aceasta”. Doar înțelepții omenirii reușesc să
îndeplinească și această a doua parte. Dacă plecăm de la această
maximă, în care spunem că doar înțelepții reușesc să se bucure,
probabil că membrii CECCAR sunt mai înțelepți decât cei care fac
rost de bani, pentru că eu consider că atâta capacitate profesională
solicită menținerea banilor, cât și realizarea lor. Tot timpul, noi neam plâns că alții câștigă mai bine; aș dori să vă liniștesc, să vă spun
că omul bogat este cel care este mulțumit cu ceea ce are. Vă doresc
să fiți mulțumiți cu ceea ce aveți, să fiți sănătoși și să vă bucurați
alături de familie. Multă sănătate!
Todor Soo Ignație, președintele Filialei Mureș a Uniunii
Naţionale a Practicienilor în Insolvenţă din România

Profesia de contabil este cea mai
importantă într-un stat, pentru că
statul nu poate să existe, să
funcționeze, fără cifrele care pleacă de
la contabilitate. Dar în contextul
externalizării, mai ales, voiam să vă
mulțumesc în numele Băncii Naționale
a României că sunteți dispuși,
disponibili să colaborați cu noi în
cadrul cercetărilor statistice, pentru că
externalizarea în general reprezintă
contracte care înseamnă situații
contabile, raportări la ANAF, raportări
către acționari, dar de cele mai multe
ori vă faceți timp și pentru noi.
Maria Dorneanu, director,
Agenția Mureș a Băncii
Naționale a României

Filiala Mureș

Mi-a tras atenția subiectul pe care vi
l-ați propus astăzi spre dezbatere:
„Reglementarea: mit și adevăr.
Externalizarea serviciilor financiarcontabile – argumente pro și contra”.
În afară de adevărurile pe care le-a
exprimat domnul prefect, eu știu că
dumneavoastră vă desfășurați
activitatea mai degrabă pentru un
univers de norme, norme care sunt
într-o continuă mișcare, astfel încât
aveți o misiune grea. Vă doresc mult
succes în tot ce faceți și, pentru că e
o zi aniversară, la mulți ani tuturor!
Alexandru Câmpeanu, vicepreședinte
al Consiliului Județean Mureș

Sunt onorată să vorbesc în fața dumneavoastră, ca de atâtea ori, opt
ani în calitate de președinte al acestei filiale. V-am prezentat foarte
multe aspecte legate de activitatea profesiei contabile, de modul în care
ar trebui să ne valorificăm munca în mediul economic și, în același timp,
să ne valorizăm munca pe care o facem, astfel încât cei care sunt
destinatarii muncii noastre să își dea seama cu adevărat care sunt
valoarea și implicarea pe care fiecare dintre noi le avem în activitatea pe
care o desfășurăm. Îmi permit să merg către altă latură a externalizării
serviciilor, aceea care efectiv trebuie să facă serviciul respectiv, pentru că
externalizarea înseamnă să ai cui să externalizezi, și anume către noi. Și
pentru că fiecare profesie are nevoie de membri, mă uit în sală și văd că
existăm, suntem sănătoși și văd că muncim pe tiparele pe care
reglementările contabile ni le impun. Mulți dintre dumneavoastră mi-ați
fost studenți și apoi stagiari și am fost, până la urmă, mentorul
dumneavoastră în activitatea de stagiu și iată-vă astăzi experți contabili.
În calitate de cadru didactic, aceasta reprezintă pentru mine o realizare
extraordinară pentru că înseamnă că există potențial pentru
externalizarea serviciilor, pentru că vine din urmă tânăra generație.
Pentru aceasta ne revine și nouă o anumită sarcină, aceea de a-i
accepta și de a-i susține în activitatea pe care ei trebuie să o desfășoare.
Cu alte cuvinte, externalizarea vine către noi, profesioniștii, și trebuie să
o îmbrățișăm, pentru ca profesia contabilă să poată fi dusă mai
departe. Vă mulțumesc!
Prof. univ. dr. Ramona Neag,
expert contabil

Filiala Neamț

Le mulțumesc reprezentanţilor instituţiilor de reglementare şi
ai mediului de afaceri pentru onoarea de a ne fi alături cu
prilejul celei de-a XV-a ediţii a Zilei Naţionale a Contabilului
Român, zi cu deosebită semnificaţie pentru profesia contabilă
din România. Mulţumesc, de asemenea, în numele Consiliului
Filialei CECCAR Neamţ şi în nume personal, membrilor filialei
pentru participare şi implicare în organizarea evenimentului.
La 98 de ani de la înfiinţarea sa, CECCAR aduce în prim-plan
importanţa profesiei contabile pentru mediul economic din
ţara noastră, recunoaşterea oficială a rolului profesionistului
contabil. De o deosebită importanţă pentru noi este
evidenţierea rezultatelor muncii membrilor filialei, prin
organizarea Topului local, prin care sunt recunoscute
performanțele societăților de expertiză contabilă și de
contabilitate, precum și ale experților contabili și contabililor
autorizați la nivel individual, în semn de apreciere a aportului
acestora la dezvoltarea economiei naționale și în susținerea
interesului public. Doresc să închei prin a felicita fiecare
membru al filialei Neamţ pentru străduinţa de a purta cu
onoare calitatea de profesionist contabil, pentru activitatea
desfăşurată, şi a vă ura succes pe mai departe! La mulţi ani!
Adrian Vasile Huci, președintele Consiliului
Filialei CECCAR Neamț

Sunt onorat să fiu din nou alături de profesioniştii
contabili la sărbătorirea Zilei Naționale a Contabilului
Român. Ne bucurăm de relaţiile bune de colaborare
dintre CECCAR şi Agenția Județeană pentru Ocuparea
Forței de Muncă Neamț. Vă adresez, atât în numele
instituției pe care o reprezint, cât şi în nume personal,
felicitări pentru activitatea dumneavoastră, pentru
organizarea evenimentului de astăzi şi vă urez mult
succes în continuare! La mulţi ani!
Daniel Chirilă, directorul executiv al Agenției Județene
pentru Ocuparea Forței de Muncă Neamț

Filiala Neamț

Sunt onorat să fiu din nou alături de CECCAR
la zi de sărbătoare. Felicitări conducerii
Filialei CECCAR Neamţ cu prilejul celei de-a
XV-a ediţii a Zilei Naţionale a Contabilului
Român şi mulţumiri pentru relaţiile de bună
colaborare cu Inspectoratul Teritorial de
Muncă Neamţ. Felicitări membrilor filialei
pentru activitatea şi rolul important pe care îl
au în dezvoltarea economiei judeţului. Vă
urez mult succes în continuare! La mulţi ani!
Ioan Popescu, inspector șef,
Inspectoratul Teritorial
de Muncă Neamț

Filiala Olt

Ziua Națională a Contabilului Român este un prilej de sărbătoare, un
moment de bilanț, dar și de proiecții pentru 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. Aportul directorului
financiar-contabil, al contabilului-șef, al profesionistului contabil în
gestiunea afacerilor este esențial. Fără a avea un contabil-șef
profesionist și cu viziune nu vei putea lua cele mai bune decizii pentru
afacerea ta. Datorită permanentului proces de dinamică legislativă,
așa cum avem medic de familie sau avocat de familie, foarte
probabil, în scurtă vreme, fiecare român va avea nevoie și de un
profesionist contabil de familie. Profesiile liberale au multe elemente
în comun: ele se bazează pe profesionalism, independență, bunăcredință 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. Mă bucur că suntem împreună în
această zi specială, ocazie cu care le transmit tuturor invitaților,
colegilor și colaboratorilor o caldă urare de „La mulți ani!”, multă
sănătate și succes în tot ceea ce întreprindeți!
Georgeta Stroe, președintele Consiliului
Filialei CECCAR Olt

Mă simt deosebit de onorată să mă aflu astăzi
alături de dumneavoastră pentru a marca 98 de
ani de la înființarea Corpului Experților Contabili și
Contabililor Autorizați din România. În numele
Inspectoratului Școlar Județean Olt, vă mulțumesc
că sunteți o sursă oficială şi viabilă de informare
pentru tinerii absolvenţi ai învățământului
economic care doresc să devină membri ai
profesiei și nu numai. Este foarte important că cei
interesaţi sunt sprijiniți pentru a avea acces la
informații despre studii, diplome, recunoaşterea
calificărilor, practică, dar și despre reglementările
naţionale ale CECCAR. Vă doresc tuturor ani mulți și
buni și succes în tot ceea ce întreprindeți!
Georgeta Vera Rachină, inspector școlar
învățământ profesional și tehnic,
Inspectoratul Școlar Județean Olt

Marile progrese în domeniul tehnologiilor – benefice pentru creșterea
randamentului și îmbunătățirea calității serviciilor oferite de
profesioniștii contabili – nu vor putea înlocui niciodată factorul uman,
capacitatea specialistului contabil de a analiza și interpreta fenomenele
social-economice pe baza raționamentului științific. Putem afirma că
profesioniștii contabili sunt și vor fi cei care formează inelul de legătură
dintre mediul de afaceri și autoritățile publice de orice nivel, prin
formarea unei imagini despre societate atât pe plan intern, cât și
extern. Oportunitățile și provocările profesiei contabile în viitor, în era
digitală, sunt teme de mare actualitate. Simbioza dintre computer și
comunicații, revoluția digitală, au schimbat și schimbă fundamental și
activitatea în domeniul contabilității. CECCAR este o voce care se face
auzită tot mai puternic în structurile de dialog social într-un mod
perfect democratic, deoarece are nu numai dreptul, ci și obligația de a
fi consultat, de a paticipa activ la dezbaterea proiectelor de acte
normative care privesc atât profesia contabilă, problematica fiscală, cât
și reglementările sistemului financiar-bancar și activitatea
antreprenorială. Această sărbătoare îmi oferă prilejul de a vă adresa
tuturor celor care practicați această profesie
sincere felicitări și succes în viitor. La mulți ani, dragi contabili!
Cornel Vlădescu, director, Administrația
Județeană a Finanțelor Publice Olt

Filiala Olt

Filiala Prahova

În această zi deosebită pentru profesioniștii contabili sărbătorim 98 de ani de la
înființarea Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România,
eveniment desfășurat sub sloganul „Tradiție pentru viitor. Evoluăm împreună!”. Cu acest
prilej, exprim înalta considerație și mulțumire tuturor colaboratorilor din acest
domeniu, reprezentanților mediului de afaceri, instituțiilor și autorităților, cât și colegilor
din filiala Prahova pentru devotamentul, responsabilitatea și sârguința în activitatea de
zi cu zi. Profesia contabilă este privită ca cea care gestionează, calculează și păstrează
echilibrul între „cât trebuie” și „de unde să luăm”, reflectarea obiectivă a realității
economico-financiare și a consecințelor sale sociale fiind atributele definitorii ale
contabilității. Contabilitatea este o știință și totodată o artă prin care se stăpânește o
afacere, este o profesie frumoasă, unică, fără hotare, de care te îndrăgostești dacă te
hotărăști să o practici. Însă, în același timp, este o profesie care te obligă să înveți ceva
nou permanent. Atât limitele ei teoretice, științifice, cât și aplicarea practică sunt în
continuă mișcare în ceea ce privește exprimarea fenomenelor economice, a modului de
sistematizare, prelucrare și prezentare, astfel încât despre aceasta niciodată nu putem
pretinde că știm totul. Cu ocazia acestei zile aniversare, vă aduc sincere felicitări și urări
de bine, dorindu-vă mult succes în activitatea profesională, realizări majore,
perseverență și optimism. Fie ca profesionalismul dumneavoastră să contribuie la
dezvoltarea graduală și calitativă a sistemului contabil din România, iar realizările
atinse în prezent să vă impulsioneze spre un viitor luminos cu scopuri demne de a fi
urmate în profesia dumneavoastră. Avem toate motivele să privim cu încredere
posibilitățile corpului nostru profesional, ale membrilor noștri, de a-și îndeplini în
condiții tot mai bune menirea. Pentru ca realitățile reflectate de tot ceea ce înseamnă
exercitarea profesiei contabile să fie mai bune, trebuie – înainte de toate – să fim noi
mai buni. La mulți ani, dragi colegi din filială, la mulți ani tuturor profesioniștilor
contabili din România!
Dr. ec. Cornel Nițu, președintele Consiliului
Filialei CECCAR Prahova

Sunt onorată de invitația primită. Este prima dată
când particip la o astfel de manifestare și sunt încântată că mă
aflu în mijlocul profesioniștilor contabili. Vă apreciez munca,
materializată în rapoartele de expertiză, care, în urma deselor
modificări legislative, presupune un grad mare de asimilare și de
accesibilitate în limbaj adecvat pentru a răspunde obiectivelor
rapoartelor de expertiză contabilă. Consider că prin legătura pe
care reprezentanții celor două profesii o au – juriști și experți
contabili – se sporește prestigiul ambelor profesii. Ușa Tribunalului
Prahova este permanent deschisă pentru dialog și pentru
rezolvarea inerentelor mici neajunsuri. Vă urez succese
remarcabile, pe măsura celor prezente!

Filiala Prahova

Judecător Crina Mihaela Letea,
președintele Tribunalului Prahova

Mă bucur că sunt prezentă în mijlocul
oamenilor cu care „vorbesc aceeași limbă”,
fiind, la rândul meu, expert contabil membru
al Corpului. Membrii CECCAR sunt foarte bine
pregătiți, dovadă fiind actele întocmite. Felicit
conducerea filialei pentru organizarea acestei
distinse manifestări și doresc tuturor
profesioniștilor contabili „La mulți ani”!
Fabioara Ionescu, administratorul
public al județului Prahova,
Consiliul Județean Prahova

Filiala Prahova

Vă mulțumesc – în numele Camerei de Comerț și Industrie Prahova – pentru invitație și
vă transmit sincere felicitări pentru Ziua Națională a Contabilului Român, precum și
pentru organizarea a încă unui eveniment de excepție! Domnul președinte Aurelian
Gogulescu vă transmite cele mai bune gânduri și urări la aniversare, împreună cu
asigurarea continuării excelentei colaborări între Camera de Comerț și Industrie și
Filiala CECCAR Prahova. Avem multe acțiuni și evenimente pe care le organizăm
împreună, iar eforturile noastre conjugate se pun, de fapt, de fiecare dată, în slujba
comunității de afaceri din județul nostru. Sunteți un corp profesional de elită, o echipă
de oameni inimoși, împreună cu care și anul acesta organizăm și vom organiza
evenimente de interes pentru comunitatea de afaceri a județului Prahova. Ne bucură și
ne onorează parteneriatul cu Filiala CECCAR Prahova. Este un parteneriat reciproc
avantajos, care ridică nivelul de vizibilitate, de prezență și de informare al celor două
părți, așa că vom cultiva pe mai departe excelenta noastră colaborare, concretizată în
seminare, conferințe, instruiri, evenimente de promovare diverse. Mulțumim
excelenților colaboratori de la Filiala CECCAR Prahova pentru întreaga colaborare pe
care Camera de Comerț și Industrie Prahova o derulează cu acești veritabili
profesioniști aflați de fiecare dată în prima linie a eforturilor depuse la nivelul
comunității de afaceri pentru dezvoltarea unei activități economice performante la
nivel local și național. Felicitări! Păstrați vie flacăra de entuziasm, de inovare, de
creativitate care vă caracterizează munca de zi cu zi – o muncă nu numai utilă, ci
indispensabilă desfășurării oricărei activități economice! Și nu uitați: CECCAR înseamnă
nu numai Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România, ci și
COMPETENȚĂ – ECHILIBRU – CREATIVITATE – COMPETITIVITATE – ASUMARE – RESPECT.
La mulți ani!
Alexandra Petre, director al Direcției Promovare, Comunicare și Relații
Publice din cadrul Camerei de Comerț și Industrie Prahova

Este pentru prima dată când particip la
această manifestare și sunt foarte încântat.
După cum bine știți, Administrația Județeană
a Finanțelor Publice Prahova organizează
întâlniri profesionale pentru clarificarea
problemelor cu care se confruntă
contribuabilii. Profesioniștii contabili sunt
invitați permanenți la aceste întâlniri, pe
teme stabilite în comun, pentru a interpreta,
împreună, legislația. Vă mulțumesc pentru
invitație și pot să spun că apreciez gradul
ridicat de profesionalism al membrilor
CECCAR. Vă urez succes și „La mulți ani”!
Emilian Tudose, șef administrație,
Administrația Județeană a
Finanțelor Publice Prahova

Sunt trei profesii în viață care sunt foarte dragi
oricărei familii: medicii, profesorii și experții contabili.
Profesorii, reprezentați aici de doamna prorector al
Universității Petrol-Gaze din Ploiești, ne învață să facem
primii pași în viață, și alături de medici, care ne ajută
să ne menținem sănătatea, dumneavoastră sunteți al
treilea corp al oamenilor adevărați din această țară.
Fără aceste trei profesii, viața noastră nu ar mai putea
fi frumoasă și adevărată.
Este a treia oară când particip la
manifestările dedicate Zilei Naționale a
Contabilului Român. Oamenii așa bine
pregătiți precum profesioniștii contabili
sunt o mândrie pentru comunitate. Fără
contabili nu se poate realiza nimic, sunt
foarte importanți în orice activitate, iar
dialogul este o modalitate importantă
pentru rezolvarea problemelor. Vă urez
mult succes în elaborarea a cât mai
multe balanțe și bilanțuri bune și cât mai
puține modificări legislative!

Filiala Prahova

Adrian Tudor Geamăn Moroianu,
președintele Filialei UGIR Prahova

Cristian Mihai Ganea,
viceprimar al Municipiului Ploiești
13 iulie este o zi foarte importantă pentru
mediul de afaceri în care CECCAR este
integrat. 62% din PIB-ul României este
produs de întreprinderi mici și mijlocii, iar
aceasta nu se putea realiza fără
profesioniști în domeniu. Vă urez succes și
un călduros „La mulți ani!”
Florin Duma, președintele Patronatului
Întreprinderilor Mici și Mijlocii Prahova

13 iulie este o zi importantă pentru cei care practică
profesia de contabil. Le urez „La mulți ani!”, sănătate
și putere de muncă celor care, prin munca lor,
promovează politicile din domeniul fiscal, conduc
activitatea financiar-contabilă din societățile
comerciale, contribuie la cheltuirea cu eficiență a
fondurilor publice, știu să țină echilibrul cheltuielilor și
veniturilor, înțeleg ce înseamnă rentabilitate și au ca
scop principal creșterea economică. Indiferent unde vă
desfășurați activitatea, sunteți motorul dezvoltării, vă
respectăm și vă dorim succes!

Filiala Prahova

Rodica Paraschiv, deputat

Evenimentul care a avut
loc cu prilejul aniversării
Zilei Naționale a
Contabilului Român a
fost bine organizat, au
fost prezente persoane
deosebite, atmosfera a
fost caldă, cu oameni
dragi, iar locația
superbă. Mulțumim,
CECCAR Prahova!
Sunt foarte bucuroasă pentru
că sunt membru în echipa
Filialei CECCAR Prahova și din
dorința de a întări cele spuse,
vă felicit pentru frumoasa
organizare și pentru ocazia
de a-i cunoaște pe premianții
care au obținut rezultate
remarcabile în activitatea
desfășurată anul trecut.
Luminița Dan, expert contabil

Anghel Mihaela,
expert contabil

Ne-am obișnuit deja ca în ultimii ani Filiala
CECCAR Prahova să organizeze, fără cusur,
această sărbătoare națională a contabilului
român prin prezentarea unor materiale de larg
interes. Nici de această dată conducerea Filialei
CECCAR Prahova nu s-a dezmințit în modul cum
a organizat această zi festivă, reușind să invite
personalități de seamă ale vieții politice,
economice, administrative și nu numai, care, pe
lângă prezență, au adresat și mesaje. Având
convingerea că factorii decizionali ai Filialei
CECCAR Prahova vor continua și pe viitor acest
mod de organizare a unor evenimente de
asemenea anvergură, sunt bucuros să pot
mulțumi pentru interesul acordat nouă,
membrilor filialei.
Gheorghe Văsioiu, expert contabil

Am asistat la un eveniment care m-a impresionat prin
organizarea impecabilă. Sunt bucuroasă că am participat
împreună cu numeroși colegi de breaslă și, astfel, ne-am
apropiat mai mult unii de alții. Momentul premierii celor mai
merituoși dintre noi a fost impresionant pentru că prin aceasta
s-au creditat valoarea și realizările celor mai buni dintre noi.
Evenimentul a fost un prilej de socializare și, pe de altă parte,
am constatat că au fost prezente numeroase personalități ale
vieții publice. Am observat că s-a pus mult suflet, iar rezultatele
au putut fi remarcate de către toți cei prezenți. În concluzie, așa
cum am spus la început, am participat la Ziua Națională a
Contabilului Român, o zi care este pentru noi un simbol, iar
evenimentul a fost tratat ca atare. Felicitări tuturor celor
implicați în organizare și „La mulți ani”!

Filiala Prahova

Viorica Bădicioiu, expert contabil

Vă felicităm pentru organizarea celei de-a XV-a
ediții a Zilei Naționale a Contabilului Român! Am
rămas plăcut impresionați de acest eveniment
care an de an reușește să ne aducă aproape pe
noi, profesioniștii contabili, și pe reprezentanții
autorităților locale, ai Administrației Finanțelor
Publice. Această apropiere ne face să fim mai
buni în fiecare zi în tot ceea ce facem. Am primit
cu entuziasm premiul, 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. Să ne vedem cu
bine la următorul eveniment!
Robert Ionuț Popa, expert contabil

M-a impresionat pozitiv modul în care a fost
organizat evenimentul, elegant, de înaltă ținută, așa
cum merită respectul societății profesia contabilă!
Vă felicit pentru schimbarea de atitudine și găsesc
binevenit acest nou tipar! La mulți ani!
Sorin Iancu, președintele Uniunii Naţionale a
Practicienilor în Insolvenţă din România
Filiala Satu Mare

Ziua Națională a Contabilului Român se află la cea de-a XV-a
ediție și marchează împlinirea a 98 de ani de la înființarea organismului
profesional care gestionează profesia contabilă în țara noastră. În
economia actuală, globală, digitală, în care schimbările se produc rapid
și informațiile sunt disponibile în timp real, profesionistul contabil
trebuie să dețină competențe profesionale digitale potrivite furnizării de
servicii profesionale de înaltă calitate, care să satisfacă exigențele pieței,
trebuie să-și demonstreze tot mai mult competențele, depășind
competențele uzuale. Metaforic vorbind, profesioniștii contabili trebuie
să fie „multidimensionali”, ale căror cunoștințe, capacitate de adaptare
la schimbare și maturitate profesională să fie exploatate și stimulate la
maximum. Situațiile financiare, în ansamblul lor, constituie cea mai
bună carte de vizită a unei entități, iar profesionistul contabil este
artizanul acesteia. Dezvoltarea entităților și a economiei depinde de
încrederea în informațiile financiare, adică de calitatea muncii
profesioniștilor contabili. Astfel că profesionistul contabil joacă un rol
important în stabilitatea și progresul general al societății. În acest
context, concluzionăm că profesioniștii contabili reprezintă o forță
determinantă pentru dezvoltarea economiei. Fără ei, economia nu
poate funcționa așa cum trebuie, doar ei o pot face să meargă în
direcția corectă. Azi, profesioniștii contabili trebuie să joace un rol activ
de consiliere a oamenilor de afaceri în direcția dezvoltării mediului de
afaceri, unde raționamentul profesional trebuie să primeze în fața
simplelor socoteli și înregistrări cronologice, sistematice, mecanice. La
mulți ani, CECCAR!
Andor Maria, președintele Consiliului
Filialei CECCAR Satu Mare

Filiala Satu Mare

Mulțumesc doamnei președinte pentru invitație. Fac parte
din Comisia pentru buget, finanţe şi bănci a Camerei
Deputaților și doresc să vă spun că au avut loc discuții foarte
interesante cu privire la îmbunătățirea Legii contabilității, la
care a participat și domnul profesor universitar Robert-Aurelian
Șova, președintele Consiliului superior al CECCAR. În final, s-a
ajuns la o rezoluție de comun acord cu privire la modificarea
Legii contabilității, astfel ca toată lumea să aibă de câștigat.
Contez pe ajutorul dumneavoastră! Dacă aveți observații,
puteți să-mi transmiteți. Dumneavoastră găsiți toate greșelile și
împreună putem găsi o rezoluție. Vă doresc multă sănătate și
succes în activitate! La mulți ani, CECCAR!

Filiala Satu Mare

István Erdei-Dolóczki, deputat

Vă mulțumesc pentru invitație! Sunt onorată să particip la această zi
deosebită pentru dumneavoastră. Vă felicit pentru activitatea pe care o
desfășurați, pentru strădania într-un domeniu atât de important, de
neînlocuit; mă refer la faptul că într-o societate în care tot ce se întâmplă e
ancorat în activitatea economică și relațiile interpersonale au la bază
reprezentări economice. Contabilitatea este o artă a stăpânirii afacerii și a
ținerii socotelilor, chiar și în viața nostră împletim tehnologia din activitatea
dumneavoastră, facem o contabilitate a tuturor lucrurilor bune și a tuturor
lucrurilor rele. Reprezint aici Tribunalul Satu Mare și instanțele de judecată.
Vă rugăm să aveți îngăduință dacă nu știm să transpunem întotdeauna în
obiective ceea ce dorim, pentru că nu suntem de specialitate, dar dacă ceva
este neclar vă rugăm să ne transmiteți. În alegerea activității pe care o
desfășurați, aspirațiile și idealurile și-au găsit rostul. Vă felicit pentru asta, vă
doresc multă putere de muncă, sănătate și să avem o bună colaborare și în
viitor. Vă mulțumim pentru activitatea dumneavoastră care ne ajută să
soluționăm cauzele pe care le avem, să putem hotărî ceea ce este cel mai bine
în conformitate cu legea și principiile de drept. La mulți ani!
Judecător Nilda Preda Târnoveanu,
președintele Tribunalului Satu Mare

Am fost impresionată de nivelul
profesional de înaltă clasă în care s-a
desfășurat evenimentul, de calitatea
profesională a participanților și, nu în
ultimul rând, de atmosfera creată cu
această ocazie, în care dorința de
colaborare eficientă, de participare activă
la dezbaterile din cadrul panelului de
discuții a demonstrat, pe deplin, că
profesia contabilă este în continuă
creștere și apreciere în cadrul
angrenajului economic național. Felicitări
organizatorilor, conducerii filialei și multă
sănătate și succes membrilor și
colaboratorilor Filialei CECCAR Satu Mare!
Ec. Georgeta Pop, președintedirector general al Casei
Judeţene de Asigurări de
Sănătate Satu Mare

98 de ani de la înființarea CECCAR reprezintă un prilej
de mândrie și satisfacție pentru profesioniștii contabili și,
după cum spune un proverb indian, „nu este de ajuns să fii
bun, ci trebuie să fii bun la ceva”. Acel „ceva” este profesia de
contabil, a cărei practicare la cele mai înalte standarde au
dovedit-o cu prisosință toți profesioniștii din acest domeniu.
Organizarea la un nivel profesionist a întâlnirii a dus la
crearea unei atmosfere cât se poate de plăcute și
constructive atât între membrii organizației, cât și în rândul
invitaților. Le urez din inimă tuturor profesioniștilor contabili
multă sănătate și putere de muncă!
Victor Pop, director, Oficiul
Registrului Comerțului Satu Mare

Filiala Satu Mare

Domnul deputat Romeo Nicoară vă
transmite că este alături de
dumneavoastră, susține solicitările
CECCAR cu privire la domeniul
financiar-contabil. Vreau să vă spun
că ne-am bucura dacă mediul de
afaceri ar fi și mai implicat, prin
proiecte, idei care să fie susținute în
Parlament, având în vedere că
deputații și senatorii nu sunt
specialiști pe toate
domeniile. Vă felicităm și vă urăm „La
mulți ani!”.
Pal Ioan, șef Cabinet Deputat
Romeo Nicoară

Vă mulțumesc pentru invitație și vă doresc „La mulți ani!” din
partea instituției pe care o reprezint. În calitate de expert contabil
de peste 24 de ani, pot spune multe despre profesia noastră chiar
dacă am fost inactiv. În trecut, profesia de expert contabil nu era
atât de recunoscută, cum erau cele de avocat, medic, sau alte
profesii liberale. CECCAR se organizează din ce în ce mai bine,
profesia contabilă trebuie să ajungă acolo unde îi este locul. AJFP
Satu Mare are o relație foarte bună cu filiala CECCAR. Zilele trecute,
am văzut mulți experți contabili și contabili autorizați participând
la instruirile privind noutățile fiscale, pe care le-am organizat. Vă
urez încă o dată „La mulți ani!”, iar la sărbătoarea centenarului să
putem afirma că profesia contabilă este cea mai valoroasă.

Filiala Satu Mare

Ioan Șipoș, șef administrație,
Administrația Județeană a Finanțelor
Publice Satu Mare

Îl reprezint la acest eveniment pe domnul conf.
univ. dr. Vasile Lazăr, director al Universității de
Vest „Vasile Goldiș” Arad – Filiala Satu Mare, care
vă transmite mulțumirile sale pentru buna
colaborare cu filiala CECCAR. La intrare am primit
o mapă în care am găsit un caiet și un pix; vin
vremuri în care un pix va fi mai puternic decât o
sabie, dar nu se compară cu un contabil.
Contabilul este cel care aduce plusvaloare celor
care apelează la serviciile sale și credibilitate
profesiei. La mulți ani și toate cele bune!
Lect. univ. dr. Nicolae Virag,
Universitatea de Vest „Vasile Goldiș”
Arad – Filiala Satu Mare

Stimați colegi, doresc să-mi exprim recunoștința
pentru organizarea Zilei Naționale a Contabilului
Român. Apreciez în mod deosebit locația aleasă și
ospitalitatea membrilor echipei de organizare. M-am
simțit ca în familie, sărbătoriți într-un mediu festiv,
de ziua noastră. Mă bucur că societatea noastră a
atins în anul 2018 performanța profesională de a fi
obținut locul I și mulțumim pentru apreciere. La
mulți ani și mult succes în continuare!

Filiala Satu Mare

Dombi Enikő, expert contabil

Vă mulțumesc pentru acest minunat
eveniment. Ospitalitatea dumneavostră
a fost remarcabilă, atenția acordată
participanților a fost impresionantă. Le
transmit felicitări tuturor celor care au
luat parte la organizare și și-au folosit
întregul profesionalism pentru ca
evenimentul să aibă succes. Locația a
fost perfect aleasă, ne-am putut simți
foarte bine în rândul colegilor la acest
eveniment. Apreciez eforturile și
demersurile pe care le efectuează
CECCAR pentru a reprezenta cât mai
bine interesele noastre.
Boriska Veres, expert contabil

Mi-a făcut o deosebită
plăcere să mă aflu alături de
colegii mei cu prilejul Zilei
Naționale a Contabilului
Român. Modul de
organizare a fost impecabil,
iar programul de
desfășurare a manifestărilor
m-a făcut să le privesc cu viu
interes. La mulți ani, dragi
colegi! La mulți ani, CECCAR!
Dragoș Radu,
expert contabil

Filiala Satu Mare

Sărbătoarea Zilei Naționale a Contabilului
Român este un eveniment foarte reușit. Spun
„este” pentru că ecourile se resimt încă.
Discuțiile din cadrul panelului au fost foarte
interesante, deseori răsplătite cu aplauze.
Intervențiile au fost punctuale și s-au referit la
situația actuală, când expertul contabil își
desfășoară activitatea între două extreme:
reglementare insuficientă și tardivă, pe de o
parte, și reglementare excesivă, pe de altă
parte. Felicitări, CECCAR! Viitorul este al nostru!
Conf. univ. dr. Radu Pop,
președintele Comisiei de disciplină a
Filialei CECCAR Satu Mare

Începând din anul 2006 , în fiecare an, cu prilejul Zilei Naționale a
Contabilului Român, am spus câteva cuvinte, fie legate de o tematică anume,
fie legate pur și simplu de evenimentul sărbătorit. M-am străduit să transmit
un mesaj colegilor de breaslă, mesaj prin care i-am îndemnat la unitate,
îndemnul l-am adresat și colegilor mai tineri folosind cuvintele lui Grigore
Trancu-Iași, prin îndemn i-am chemat pe tineri să ni se alăture că „din mână
în mână vom trece făclia mai departe”. În acest an nu m-am pregătit să iau
cuvântul, am fost atentă la felul în care a fost organizată sărbătorirea
noastră, a profesioniștilor contabili. M-am emoționat la intonarea imnului
României, am simțit că de această dată a fost intonat pentru noi. Am
urmărit mesajul președintelui Consiliului superior al CECCAR și transmit
aprecierile mele pentru cuvintele prietenoase cu care ni s-a adresat. Am
simțit, la această sărbătoare, că CECCAR renunță la discursurile lungi, am
simțit că face pași spre apropierea de profesioniștii contabili, spre
apropierea de tinerii profesioniști. Am urmărit discursurile invitaților
prezenți la sărbătoare, reprezentanți ai instituțiilor publice sătmărene care,
prin cuvântul domniilor lor, ne-au arătat respectul și aprecierea pentru
munca noastră de albinuțe hărnicuțe cu care contribuim la construirea
marelui fagure care este bugetul național al României. Pot spune că am
simțit că reprezentanții profesiei contabile lucrează pentru profesia
contabilă, lucrează pentru a arăta care este rolul acestei profesii în societate.
Le mulțumesc reprezentanților profesiei contabile pentru ceea ce fac pentru
noi, profesioniștii contabili, și le doresc tuturor colegilor din țară și de
pretutindeni sănătate și putere de muncă!
Maria Țuțuraș, expert contabil

Filiala Sălaj

Vă stau la dispoziție pentru a prelua
propunerile pentru modificarea Legii
contabilității, a Ordonanţei Guvernului
nr. 65/1994 privind organizarea
activităţii de expertiză contabilă şi a
contabililor autorizaţi, respectiv a
Hotărârii de Guvern nr. 596/2018 și să
le transform în amendamente pentru
modificarea legislației respective. Vă
felicit pentru munca depusă și vă
asigur de toată deschiderea mea
pentru colaborare instituțională.
Lucian Bode, deputat PNL

Este de lăudat că s-au ridicat
probleme pertinente, precum legislația
în domeniu, și cred că prin aportul
dumneavoastră, al profesioniștilor
contabili, lucrurile vor evolua pozitiv.
Vă doresc mult succes și la mulți ani!
Valeriu Crișan, Președintele Filialei
ALDE Sălaj

Cea de-a XV-a ediție a Zilei Naționale a
Contabilului Român se desfășoară sub
sloganul „Tradiție pentru viitor. Evoluăm
împreună!”. Când spunem tradiție
pentru viitor ne ducem cu gândul că, în
urmă cu 98 de ani, la 13 iulie 1921,
Regele Ferdinand I semna decretul de
înființare a Corpului Contabililor
Autorizați și al Experților Contabili. Prin
acest demers legislativ, România se
alătura în acele vremuri marilor puteri
economice – Regatul Unit, Italia,
Germania și Statele Unite ale Americii,
țări în care profesia de expert contabil
era legiferată și unde existau societăți
de contabili oficial recunoscute.
Ec. Sanda Eva Guia,
președintele Consiliului
Filialei CECCAR Sălaj

Filiala Sibiu

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!”. Profesionalismul trebuie
să fie trăsătura de bază în orice domeniu în care ne
desfăşurăm activitatea. Corectitudinea şi dedicarea cu care
ne îndeplinim sarcinile de serviciu sunt, fără îndoială,
atribute importante ale oricărui bun profesionist. Data de
13 iulie este dedicată contabililor din România,
profesionişti care au ales o profesie extrem de solicitantă,
care presupune o etică impecabilă. Cunoscând foarte bine
provocările pe care le întâlnim în fiecare zi, sunt foarte
bucuroasă să vă pot adresa acest mesaj de felicitare cu
ocazia Zilei Naţionale a Contabilului Român, urându-vă, pe
această cale, multă putere de muncă şi succes în
activitatea viitoare. La mulţi ani!
Milica Bardaşu, președintele Consiliului
Filialei CECCAR Sibiu

Vă transmitem felicitările noastre pentru munca
depusă. Importanța și rolul unui profesionist contabil
sunt indiscutabile. Să fii contabil înseamnă să asiguri
încredere și etică, înseamnă respect pentru acționari
și asociați, față de conducere și față de organele de
control ale statului. Cu privire la tema evenimentului
de astăzi, consider că externalizarea serviciilor
contabile va conduce la o mai bună colaborare între
agenții economici și organul fiscal. Vă doresc fericire,
sănătate, multă, multă răbdare și sper să avem o
bună colaborare și în viitor. La mulți ani!
Cosmin Fleaca, șef Serviciu control – Direcția
Regională Antifraudă 7 Sibiu

Vreau, în primul rând din calitate de director al
unei firme, să vă mulțumesc pentru efortul pe
care-l depuneți zilnic, mai ales în jurul datei de
25. Apreciem și știm efortul pe care-l depuneți,
știm că modificările legislative vă pun piedici, de
aceea, din poziția de președinte USR filiala Sibiu,
vreau să vă asigur de colaborarea noastră, atât
acum, cât și în viitor, pentru tot ce înseamnă
modificări legislative sau lucruri care vă vor ajuta
în activitatea pe care o desfășurați. La mulți ani!

Filiala Sibiu

Adrian Echert,
președintele Filialei Județene USR Sibiu

Dacă compartimentul juridic și cel fiscal nu vâslesc
în aceeasi direcție, barca numită SOCIETATE se va
scufunda încet și sigur. Așadar, comunicarea și
coordonarea juridicului cu fiscalul sunt vitale
pentru a menține barca pe apă. Mult succes
dumneavoastră și tuturor colegilor dumneavoastră
în activitatea financiar-contabilă!
Daniel Opriș, avocat și practician în
insolvență

Foarte multă lume consideră profesia
dumneavoastră extrem, extrem de periculoasă. Și
când spun asta, spun pentru că aveți pe de o parte
antreprenorii, pe de altă parte statul român. Pentru
că fără expertiză și fără contabilitate nu putem
funcționa, reglementa, nu putem funcționa în
norme acceptate și norme de încredere. Eu vă
apreciez și pentru faptul că am avut șansa să fiu și
pe baricada cealaltă, iar în decurs de 20 de ani am
realizat importanța pe care o expertiză și o
contabilitate pusă la punct o pot avea pentru
antreprenorul român. Vreau să vă felicit și să vă
urez „La mulți ani!”, sănătate și să nu uitați că
profesia dumneavoastră se împlinește când știți să
vă alocați timpul necesar și pentru viața
dumneavoastră personală.
Nicolae Neagu, deputat, membru al
Comisiei pentru buget, finanțe și bănci a
Camerei Deputaților

Vă mulțumim pentru invitație și pentru întâlnirea
frumos organizată. E frumos când ne întâlnim cu
colegii într-un cadru informal și discutăm
împreună subiecte de interes pentru noi, facem
schimb de idei. De asemenea, vă mulțumim
pentru premiul acordat. La mulți ani tuturor cu
sănătate, răbdare și cât mai mult timp liber de
petrecut cu cei dragi!
Alina Copacea, expert contabil

A mai trecut un an prin noi... încă un an în care eu
am simțit gustul dulce al succesului, încă un an în
topul celor mai bune firme de contabilitate. Unii ar
spune că am avut noroc... Așa este, doar că norocul
este o altă denumire pentru tenacitatea voinței. Alții
ar zice că am avut curaj... și așa este, doar că a avea
curaj înseamnă să fii singurul care știe că îi este
frică... Sunt deosebit de onorată să primesc acest
premiu, în cadrul unui eveniment organizat în așa
fel încât să rămână memorabil. Mulțumesc celor
care s-au ocupat de organizarea acestui eveniment,
celor care au depus eforturi semnificative pentru a
aduce laolaltă colegi de breaslă, invitați ai diverselor
instituții, oameni cu o solidă experiență, dar și cu
largă perspectivă în profesia financiar-contabilă. Nu
uitați: nu este suficient să fii bun, trebuie să fii bun la
ceva. „ContaȚi pe Noi. ContaȚi, cu Noi.
Întotdeauna!". Mulțumesc, CECCAR!
Georgeta Danes, expert contabil

Filiala Sibiu

Filiala Suceava

Mulțumesc distinșilor invitați pentru cuvintele
de apreciere privind activitatea membrilor
CECCAR. Aprecierile dumneavoastră ne
onorează, dar ne și obligă să ne pregătim
profesional. O concluzie și pentru colegii mai
tineri: un expert contabil sau contabil autorizat
bine pregătit profesional va prezenta siguranță
pentru administratori, acționari sau asociați,
va reduce sau chiar va elimina riscurile fiscale,
va găsi soluții de prevenire sau rezolvare a
litigiilor fiscale, comerciale sau de
muncă, va reduce costurile cu avocații și poate
contribui și la rezolvarea sau diminuarea
numărului de acțiuni în justiție.
Aurel Sauciuc, administrator
provizoriu al Filialei CECCAR
Suceava

Din partea instituției pe care o reprezint, vreau să mulțumesc instituțiilor
publice care au răspuns invitației dumneavoastră, structuri din cadrul
Ministerului Muncii și Justiției Sociale, Ministerului Finanțelor Publice,
Ministerului Sănătății și, în premieră, participă la evenimentul
dumneavoastră și Inspectoratul Județean de Poliție, în mod benefic, pentru
că, în ultimul timp, activitatea Poliției este tot mai mult axată pe soluționarea
dosarelor economice, iar fără contribuția dumneavoastră, profesioniști
contabili, organele de anchetă nu ar putea să realizeze o soluționare reală și
corectă a cauzelor economice. Dar, de altfel, întreaga activitate juridică, și mă
bucur că sunt reprezentate și instanțele județene aici, se bazează tocmai pe
această colaborare, iar fără aportul dumneavoastră această colaborare
juridică nu s-ar putea desfășura. Și pentru că am urmărit mesajul domnului
președinte al Consiliului superior al CECCAR, prof. univ. dr. Robert-Aurelian
Șova, aș invoca o comparație pe care a făcut-o dumnealui între profesia de
medic și cea de contabil. Spunea dumnealui că dacă medicii veghează la
starea de sănătate a oamenilor, contabilii veghează la starea de sănătate a
unei afaceri, și așa cum apelăm la medici când suntem bolnavi și nu la vraci,
la fel și antreprenorul trebuie să apeleze la profesionistul contabil pentru că,
astăzi, o greșeală costă foarte mult, de aceea întotdeauna antreprenorul
trebuie să aibă alături profesionistul contabil.
Mirela-Elena Adomnicăi, prefectul județului Suceava

Vreau să vă urez „La mulți ani!” din partea Consiliului
Județean. Vă spun, ca o părere personală, că de
importanța unui contabil îți dai seama doar atunci când ai
o afacere privată. Eu, prin natura activității mele, am
activat în ambele părți, în instituție publică, dar foarte mult
timp în activitatea privată. Dacă la început am crezut și eu,
cum cred foarte mulți dintre cei care nu au contact direct
cu activitatea de contabilitate, că un contabil este doar cel
care adună cifre la sfârșitul lunii și trage o linie și spune cât
ai de plătit, acest lucru este total fals! La început am crezut
și eu același lucru, dar nu, contabilul este cel care te
sfătuiește, este cel cu care trebuie să vorbești aproape în
fiecare zi dacă vrei să ai o afacere profitabilă.

Filiala Suceava

Viorel Seredenciuc, vicepreședinte al
Consiliului Județean Suceava
Mă bucur să fiu aici și să văd atâția profesioniști
contabili. Înseamnă că economia o duce bine și
mă bucur pentru acest lucru. Totodată, văd mulți
absolvenți ai Universității „Ștefan cel Mare”, ceea
ce, de asemenea, este un semn bun pentru
universitate și vă invit să promovați oferta
academică a acesteia.Vreau să subliniez că, în
2017, IBM a semnat, cu una dintre cele mai mari
companii din Statele Unite ale Americii, un
contract în care inteligența artificială deja oferă
servicii de contabilitate și atunci rolul contabilului
este mai mult unul de consiliere, interfață umană
între calculator și furnizor.
Prof. univ. dr. Mihai Dimian, prorector
al Universității „Ștefan cel Mare”
Suceava, responsabil de cercetarea
ştiinţifică

Din punctul meu de vedere, activitatea de
contabil e un soi de element de legătură a
societății, pentru că, după cum se spunea
mai devreme, fără dumneavoastră
activitatea economică privată nu ar putea
exista, dar, de bună seamă, nici instituțiile
statului, nu-i așa? Fiecare instituție are cel
puțin un contabil. Este o profesie extrem de
importantă și aveți, cel puțin la nivel de
recunoaștere, o vechime aproape ca a
statului român, drept urmare e un
argument în plus la cele spuse de mine. Sunt
la bază inginer, dar vin în politică din
mediul privat, deci înțeleg în bună măsură
importanța unui contabil într-o societate
comercială.
Constantin-Daniel Cadariu, senator

Vă mulțumesc pentru onoarea de a mă afla din nou
printre dumneavoastră cu prilejul Zilei Naționale a
Contabilului Român. Mă bucur întotdeauna să mă
aflu printre profesioniștii care au ca valori păstrarea
echilibrului și corectitudinii vieții economice din
întreaga societate, fie că este vorba de mediul privat,
ori instituții publice. Conștientizăm, cu toții, faptul că
aveți o misiune foarte grea, întrucât sunteți în postura
de a păstra un echilibru între solicitările managerilor
și necesitatea respectării exigenței legii, însă poate
sunteți și vă numiți experți și autorizați pentru a găsi
soluții la problemele cu care vă confruntați.
Judecător Cristinel Grosu,
președintele Curții de Apel Suceava

Filiala Suceava

Apreciez organizarea, locația și programul
evenimentului. Pe de altă parte, mi-a plăcut că
filiala Suceava se mândrește și cu alte pasiuni
dezvoltate de membri. Astfel, organizatorii au
avut ideea de a-mi lansa cea de-a patra carte
aici, în mijlocul colegilor. În fond, eu simt că fac
parte din „familia contabililor", cum ni se spune,
iar apartenența la organismul profesional este o
necesitate.
Grațiela Țurțu, expert contabil,
membru titular în Comisia de
disciplină a Filialei CECCAR Suceava

Evoluția tehnologiei produce schimbări permanente
în rolul profesiei contabile în economie și societate,
iar acest aspect poate doborî sau poate ridica
profesioniștii contabili, depinde de alegerea
fiecăruia în parte, dar mai ales de vocea noastră
comună. Evenimentul organizat de filiala CECCAR cu
ocazia Zilei Naționale a Contabilului Român a
readus în discuție importanța apartenenței la un
grup și beneficiul pentru viitor al profesiei contabile
atunci când lucrăm în echipă. Un eveniment în care
cuvântul de ordine a fost „împreună”, să evoluăm
împreună, să ne bucurăm împreună, să dăruim
împreună.
Mihaiela Țolescu, expert contabil,
membru titular în Consiliul Filialei
CECCAR Suceava

Filiala Suceava

Vă mulțumim pentru invitația de a
participa la cea de-a XV-a ediție a Zilei
Naționale a Contabilului Român și la
sărbătorirea celor 98 de ani de la
înființarea CECCAR. Vă asigurăm că vom
continua parteneriatul dintre Facultatea de
Drept și Științe Administrative și CECCAR.
Conf. univ. dr. Camelia Ignătescu,
decanul Facultății de Drept și
Științe Administrative din cadrul
Universității „Ștefan cel Mare”
Suceava

Sărbatorim pentru a 15-a oară Ziua Națională a
Contabilului Român. Recunoașterea performanței profesiei
contabile reiese și din prezența oficialităților locale la acest
eveniment de o importanță deosebită, cărora le mulțumim și
pe care îi asigurăm de deschiderea totală pentru o
cooperare eficientă în vederea obținerii unor rezultate
fructuoase, cu care să ne facem profesia nobilă, demnă de
admirație. În final, adresez tuturor membrilor CECCAR să
aibă în continuare parte de realizări profesionale notabile și
împliniri mărețe!
Cu ocazia împlinirii a 98 de ani de la
înființarea Corpului Experților Contabili și
Contabililor Autorizați din România, urez
tuturor celor care practică profesia
contabilă multă sănătate și succese, atât
pe plan profesional, cât și personal!
Dumneavoastră, prin profesia aleasă,
sunteți foarte importanți pentru mediul
economic, pentru societate. Sunteți cei
care contribuiți la succesul și dezvoltarea
companiilor, mai mari sau mai mici, și,
indirect, la dezvoltarea întregii comunități
în care se află acestea. Pentru acest lucru
nu putem decât să vă mulțumim. Ziua
Națională a Contabilului Român, ajunsă
deja la cea de-a XV-a ediție, este un bun
moment pentru a face bilanțul muncii, a-i
premia pe cei cu merite deosebite, dar și
pentru a vă simți bine alături de colegi și
colaboratori. Profit de acest prilej pentru a
vă felicita pentru întreaga activitate
desfășurată de-a lungul timpului și pentru
a vă ura să petreceți cât mai bine această
zi dedicată dumneavoastră. La mulți ani
tuturor profesioniștilor contabili!
Florinel Dumitrescu, prefectul
județului Teleorman

Sabina Urecheanu, președintele
Consiliului Filialei CECCAR Teleorman

Filiala Teleorman

Filiala Teleorman

În numele tuturor magistraților din județ, la ceas aniversar vă transmit
felicitări pentru întreaga dumneavoastră activitate și, cu toată
considerația, vă mulțumim pentru ajutorul acordat, asigurându-vă că
doar împreună putem să contribuim la înfăptuirea corectă a unui act
de justiție. Sunteți oameni minunați, care știu să răspundă cu
promptitudine și seriozitate solicitărilor. Sunt onorat să fiu alături de
dumneavoastră, să particip la acest eveniment special din viața
profesioniștilor contabili și să constat că, odată cu trecerea fiecărui
an, această profesie a evoluat, s-a conturat tot mai puternic şi se
bucură de prestigiu în societatea românească şi peste hotare.
Profesiile noastre, deși par diferite, au puncte unde ele se întâlnesc și
depindem unii de alții. Avem convingerea că sunteți un organism
profesional puternic, că ne vom susține reciproc și că vom avea și în
viitor o foarte bună colaborare, astfel încât rezultatele să fie pe
măsura angajamentelor asumate. La mulți ani!
Judecător Cosmin Mitroi, președintele
Judecătoriei Alexandria

Mă bucur că sunt alături de
dumneavoastră și anul acesta.
Sunteți un organism profesional pe
care eu îl consider „părinte al
economiei” – dumneavoastră fiind
partea paternă și Registrul partea
maternă. Cu dumneavoastră
interacţionez foarte des și vă pot
spune că vă admir pentru atitudinea
de profesioniști și ca oameni. La
mulți ani! Să vă menţineți aceleași
standarde în practicarea acestei
profesii, pe care sunt sigură că aţi
îmbrățișat-o cu drag. La mulţi ani,
CECCAR! La mulţi ani, profesionişti
contabili!
Andrea Maria Enache,
director al Oficiului Registrului
Comerţului de pe lângă
Tribunalul Teleorman

Filiala Teleorman

O zi semnificativă pentru profesioniștii contabili și
pentru județ prin Filiala CECCAR Teleorman, care s-a
ocupat în mod deosebit de organizarea acestei
manifestări. Apreciez în mod special colaborarea
cu filiala și cu membrii prin prisma rapoartelor de
expertiză pe care le realizează. Sincere felicitări
tuturor celor care au depus eforturi pentru ca
înaltul profesionalism să fie nota de distincție a
acestui organism și, nu în ultimul rând, a acestei
manifestări. Vă doresc succes și sunt convins că
oamenii vă apreciază nu doar în cuvinte. La mulți
ani tuturor contabililor din România!
Emil Bomboe, director executiv al Casei Județene
de Pensii Teleorman, mesaj transmis de
Alexandrina Pasca, Șef Serviciu Evidență
Contribuabili

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

Relațiile de colaborare dintre Filiala CECCAR
Teleorman și instituția 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 și cu
membrii săi să fie la fel de bună, iar întâlnirile
pe teme legislative să fie la fel de fructuoase
pentru ambele părți. Ştiu foarte bine că
activitatea pe care o desfășurați nu este deloc
ușoară și 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. Este o
onoare să vă felicit pentru determinare şi
profesionalism şi să vă urez mult succes în
continuare. La mulți ani!
Aurora Păun, expert contabil și
reprezentant al Administrației Județene a
Finanțelor Publice Teleorman

Filiala Teleorman

Ziua Națională a Contabilului Român a constituit un prilej de
sărbătoare pentru toți membrii Filialei CECCAR Teleorman, nu
numai pentru că ne-am revăzut, ci și pentru că am recompensat
performanța celor mai buni dintre noi. Decanii de vârstă, alături
de cei aflați la început de drum în această carieră, au schimbat
impresii, au participat la dezbateri și s-au bucurat împreună de
realizările individuale, dar și de cele colective ale filialei. Subiectul
externalizării serviciilor contabile a suscitat un viu interes,
numeroși participanți au răspuns provocării de a identifica
avantajele și dezavantajele adoptării deciziei de externalizare, în
context regional. Organizarea evenimentului, începând de la
alegerea locației până la detaliile de reprezentare, a fost
impecabilă, ne-am simțit onorați și mândri că aparținem unei
comunități profesionale de prestigiu... deci „Contați pe noi!” în
orice împrejurare, dragi membri ai aparatului administrativ
CECCAR Teleorman. Tuturor contabililor din România le dorim
multă sănătate și împliniri profesionale și personale, și, nu uitați...
împreună suntem mai puternici!
Manuela Epure, expert contabil

Participăm pentru a doua oară la această frumoasă
sărbătoare a profesiei contabile din România.
Și anul acesta, ca și anul trecut, ne-am întors cu
sufletele încărcate de emoție și entuziasm, simțindu-ne
onorate că facem parte din această frumoasă și mare
familie, CECCAR. Aici am întâlnit profesioniști
adevărați, oameni integri care vor rămâne pentru noi
modele de conduită morală și profesională. Deși la
început de drum în profesia contabilă, faptul că facem
parte din acest organism profesional ne dă încredere
în noi, încredere pe care ne dorim să o transmitem și
partenerilor noștri din mediul de afaceri. Și această
sărbătoare a adus bucuria premierii colegilor noștri
pentru rezultatele obținute, iar cuvintele frumoase
adresate de către reprezentanții autorităților locale
ne-au făcut să ne simțim mândre că facem parte din
CECCAR. Mulțumim organizatorilor pentru ambianța
plăcută în care s-a desfășurat evenimentul. La mulți
ani tuturor contabililor din România!
Mariana Mihart, expert contabil, și
Mariana Teodorescu, contabil autorizat

Filiala Timiș

La ceas de sărbătoare, noi, profesioniștii contabili,
membri ai Corpului Experților Contabili și Contabililor
Autorizați din România, suntem bucuroși de ceea ce
reprezentăm ca breaslă. Constatăm că suntem
apreciați în mediul de afaceri și instituțional din
perspectiva unei construcții bazate pe profesionalism,
transparență și bune practici, ceea ce generează
predictibilitate într-o lume aflată în continuă
schimbare. Astăzi, profesionistului contabil i se pun în
față numeroase provocări, cu responsabilități aparte
în raport cu cei care îi oferă încrederea girării
informațiilor care stau la baza deciziilor ce îi privesc
pe stakeholderi. Ritmul dezvoltării ne obligă la
diligență profesională ridicată, iar modelele
practicate, în domeniul nostru de competență,
îndeosebi de companiile multinaționale scot în
evidență tendințe bazate pe tehnologii avansate,
externalizarea serviciilor în entități funcționale
specializate în care sunt angajați chiar sute de
contabili, în contextul în care procesul de globalizare
va influența rapid și profesia contabilă. Dragi colegi
timișeni, din suflet vă doresc un sincer „La mulți ani!”.
Prof. univ. dr. Ovidiu Constantin Bunget,
președintele Consiliului
Filialei CECCAR Timiș

Filiala Timiș

Doresc să subliniez importanța conștientizării, atât de către instituțiile de
învățământ superior, cât și de către reprezentanții mediului economic, a
legăturilor indisolubile dintre ele. Universitatea de Vest din Timișoara își manifestă
deschiderea spre mediul economic și social, cu scopul de a găsi echilibrul între
aspectele teoretice și științifice ale formării tinerilor profesioniști de mâine și
cerințele pieței muncii. Instituția noastră de învățământ a înțeles pe deplin rolul pe
care îl au universitățile într-o societate dinamică: formarea unor generații de tineri
bine pregătiți, adaptabili la noile provocări, empatici și deschiși spre nou, care nu
numai că stăpânesc cunoștințe temeinice în domeniile lor de competență, dar și
înțeleg legăturile care există între diverșii participanți la viața economică și socială.
Într-un an aniversar pentru UVT, când sărbătorim 75 de ani de la semnarea
decretului regal prin care Universitatea și-a început activitatea, ne manifestăm,
mai mult decât oricând, deschiderea spre colaborare cu asociațiile profesionale și
cu mediul socio-economic, în care Universitatea joacă rolul de vatră de educație,
cultură și știință. Este momentul să ne schimbăm percepția asupra rolului
contabilului în realitatea României de astăzi, prin intermediul organizației
profesionale, dar și al universităților, astfel încât contabilul român, produsul
învățământului economic, să fie perceput drept ceea ce este el: un om capabil să
prelucreze inteligent informațiile economice, să le sintetizeze și să le prelucreze în
contextul complex economic, social, politic și cultural, pentru a permite evoluția
durabilă a mediului social din care face parte. Poate că este momentul să oferim
învățământului economic și formării viitorilor specialiști în contabilitate mai multă
importanță pentru a asigura promovarea și apărarea intereselor naționale pe
drumul emancipării economice, politice şi sociale.
Prof. univ. dr. Cosmin Enache, prorector al Universității de Vest (a
transmis mesajul rectorului, prof. univ. dr. Marilen Pirtea)

Filiala Timiș

Mulțumesc organizatorilor pentru invitația de a participa la sărbătorirea Zilei
Naționale a Contabilului Român – o categorie profesională de maximă
importanță în luarea deciziilor la nivel de organizații. Contabilitatea are un rol
esențial pentru buna funcționare și gestionare a activității oricărei instituții și
companii, prin ceea ce implică ordine, disciplină, prevedere economică. Göethe
spunea, despre contabilitate, că este „una dintre cele mai ingenioase creații ale
spiritului uman”. Cred că putem aproba în unanimitate afirmația lui.
Contabilitatea mai presupune, însă, pe lângă echilibrul gestiunii și al calculelor,
multă responsabilitate, integritate, obiectivitate, independență, profesionalism și
competență. Realitatea zilei de azi, din România, aduce numeroase provocări,
iar un adevărat profesionist contabil este acela care se perfecționează continuu,
care știe ce înseamnă reforma contabilă românească și interpretează corect
toate hățișurile ei, care înțelege și aplică standardele și legislația financiară, care
activează într-un organism profesional și se informează în permanență.
Competența este cuvântul-cheie pentru un profesionist de succes și doresc să
subliniez, cu această ocazie, rolul și responsabilitatea economiștilor contabili în
procesul angajării eficiente a capitalului și monitorizarea riscurilor.
Managementul performant al unei organizații nu se poate realiza decât în baza
legitimității oferite de informațiile corecte și deciziile financiare adecvate.
Transmit întreaga mea apreciere și considerație pentru această categorie
profesională pe care o reprezentați cu onoare și să vă urez mult succes în
activitatea viitoare. La mulți ani!
Andrei Lucaci, administrator public al
Consiliului Județean Timiș

Filiala Timiș

Valeriu Butulescu spune că „cel ce crede
numai în lucruri posibile, nu mai e poet, ci
contabil”. Eu nu sunt de acord! Nu trebuie să
ne oprim niciodată din a crede că putem mai
mult, mai bine! Astăzi evoluăm în rând cu
tehnologia, ne reinventăm într-un timp tot
mai scurt, pentru că dacă nu am face acest
lucru, această profesie frumoasă nu ar mai fi
la fel de utilă cum este în prezent. Să nu
uităm că un contabil bun, obiectiv, corect,
responsabil, este o resursă atât pentru
mediul economic, cât și pentru sfera publică
și socială. Mulțumim, CECCAR, pentru
apreciere, pentru îndrumare și susținere!
Andreea Lutz, expert contabil

Contabilitatea, așa cum a fost numită ca „artă a
reprezentării abstracte a unei realități economice concrete”,
sau, mai simplu, „arta ținerii socotelilor”, veghează în
permanență la prosperitatea oricărui business.
Profesionistul contabil nu este un simplu și docil executant al
unor operațiuni de rutină, el este un specialist de
performanță, dinamic și creativ în gândire, mobil și eficient
în acțiunile sale, care poate prezenta toată informația „din
cifre” folosind un limbaj accesibil oamenilor de afaceri. Sunt
mândră că fac parte din această breslă de profesioniști.
Felicit în mod special conducerea Filialei CECCAR Timiș
pentru organizarea deosebită și pentru toate acțiunile pe
care le face cu multă implicare și profesionalism. Mă bucur
pentru premiul obținut. La mulți ani tuturor profesioniștilor
contabili cu ocazia acestui reușit eveniment!
Florina Florea, expert contabil

Este o bucurie pentru mine să mă aflu în mijlocul
dumneavoastră pentru a vă adresa în mod direct un
călduros ,,La mulți ani!”, sănătate și multe realizări
profesionale și personale și să vă felicit pentru
profesia pe care v-ați ales-o. Este o profesie grea, care
implică asumarea multor responsabilități și vă apreciez
pentru munca dumneavoastră în activitatea de expertiză
contabilă, pentru contribuția adusă la soluționarea
dosarelor de cercetare penală. Felicit filiala CECCAR pentru
organizare, mulțumesc pentru invitație și vă urez mult
succes în activitatea dumneavoastră!
Dan Stepanencu, prim-procuror al Parchetului
de pe lângă Judecătoria Tulcea

Dragi colegi, stimați invitați, doresc să vă
adresez mesajul meu de bun venit la cea
de-a XV-a ediție a Zilei Naționale a
Contabilului Român și la sărbătorirea a 98
de ani de la înființarea CECCAR, însoțit de
tradiționalul ,,La mulți ani!”, sănătate și
multe realizări profesionale și personale.
Ariana Teodor, președintele
Consiliului Filialei CECCAR Tulcea

Filiala Tulcea

Filiala Tulcea

În numele Instituției Prefectului, vă urez ,,La mulți
ani!”, mult succes în activitatea dumneavoastră
profesională și personală, să vă bucurați de sănătate,
putere de muncă și spor în tot ceea ce întreprindeți
pentru bunul mers al afacerilor, al economiei, în general.
Mulțumim Filialei CECCAR Tulcea pentru invitație, suntem
onorați să fim alături de dumneavoastră,
având în vedere importanța profesiei contabile în mediul
economic și social.
Mesajul Instituției Prefectului Județului Tulcea,
transmis de Dragoș Simion, director de cabinet

Pentru mine, ca reprezentant al oamenilor de afaceri din județul
Vaslui, este o onoare că instituția noastră, prin reprezentanții săi,
se află astăzi în mijlocul dumneavoastră. În primul rând, este
practic o recunoaștere a rolului pe care îl aveți dumneavoastră,
prin experții contabili și contabilii autorizați, în ceea ce înseamnă
derularea în siguranță a afacerilor celor care investesc în județul
nostru. În al doilea rând, am venit pentru a aprecia
profesionalismul dumneavoastră, care de multe ori a salvat
firmele noastre dintr-o serie de situații apărute între acestea și
anumite instituții ale statului. Noi, toți cei care facem parte din
Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Vaslui, nu putem decât
să apreciem eforturile domniilor voastre făcute de-a lungul
vremurilor. În altă ordine de idei, mie nu-mi rămâne decât să vă
Stimați colegi și onorați invitați, la această sărbătoare
spun din toată inima, „La mulți ani!”, să ne trăiți și să fiți sănătoși!
națională, care ne-a strâns laolaltă astăzi, în această zi
Vă mulțumesc și vă doresc mult succes!
deosebită pentru noi - Ziua Națională a Contabilului Român,
Ionel Constantin, președintele
avem deosebita plăcere să felicităm toţi specialiştii care
Camerei de Comerț, Industrie și
activează în domeniul contabilităţii. Dragi contabili, graţie
rolului important pe care îl are munca depusă de către noi toți,
Agricultură Vaslui
contabilii au posibilitatea să-şi sărbătorească anual ziua
profesională. Profesia pe care am ales-o nu este deloc ușoară.
Zilnic ne confruntăm cu diferite obstacole în calea noastră, dar
trebuie să fim mândri, fiindcă prin munca pe care o depunem,
contribuim semnificativ la dezvoltarea economiei țării noastre și
la prosperitatea întregii societăți, asigurând sănătatea și
stabilitatea acesteia, fiind o profesiune ce presupune mult tact și
echilibru. Doresc să subliniez că împreună, profesia contabilă şi
beneficiarii serviciilor contabile, printr-o colaborare eficientă,
bazată pe încredere şi respect, vom putea depăşi dificultăţile
prezente şi vom putea privi cu încredere spre viitor. Consider că
avem forţa necesară pentru a înfrunta greutăţile şi de a
răspunde încercărilor pe care viitorul ni le rezervă! În această zi
aniversară, vă invit să reflectaţi în plus asupra rolului pe care îl
avem în dezvoltarea economiei naţionale şi în apărarea
interesului public. Să nu uităm că suntem artizanii situaţiilor
financiare, cartea de vizită a oricărei entităţi. Succesul şi
responsabilitatea să fie prezente mereu în activitatea
dumneavoastră, iar imaginea contabilului în societate să
corespundă importanţei faptelor realizate. La mulți ani tuturor!
Carmen-Gabi Moraru, președintele
Consiliului Filialei CECCAR Vaslui

Filiala Vaslui

Vă mulțumim pentru evenimentul
organizat. A fost o întâlnire
interesantă cu colegii, într-un cadru
foarte plăcut! La mulți ani!

Filiala Vaslui

Corina Danu,
expert contabil

Mă bucur că și anul acesta am aniversat alături de colegi
această zi minunată, zi în care ne-am bucurat împreună de
munca și realizările noastre. Tema secțiunii profesionale ne-a
reamintit tuturor cât de mult îi ajutăm pe ceilalți prin ceea ce
facem, zi de zi, cu dăruire în profesia noastră. Mesajul transmis
de către domnul președinte al Consiliului superior al CECCAR a
subliniat, de asemenea, realizările și importanța membrilor
Corpului atât la nivel național, cât și mondial. Felicitări întregii
echipe a Filialei CECCAR Vaslui pentru modul în care a organizat
acest eveniment! La mulți ani și mult succes, dragi colegi!
Dana-Maria Morozan, expert contabil

Ziua Națională a Contabilului
Român a fost încă un prilej de a
petrece timp alături de oameni
prietenoși, frumoși la suflet și,
totodată, foarte buni profesioniști,
dedicați profesiei contabile.
Gina Stamolea,
expert contabil

Vă felicităm pentru rezultatele obținute în activitatea
desfășurată anul trecut! Știm că în spatele acestor rezultate
remarcabile este foarte multă muncă. Cu acest prilej trebuie
subliniate atât importanța CECCAR în viața economică și
socială a țării, cât și relațiile de colaborare rodnică, bazate pe
încredere și respect reciproc, cu organismele și instituțiile
interesate în promovarea celor mai eficiente soluții în
demersurile îndreptate spre integrarea europeană a
României, inclusiv prin accesarea fondurilor nerambursabile.
Legătura strânsă dintre contabilitate, investiții și creștere
economică atestă faptul că publicul larg manifestă un interes
real faţă de valorificarea practică a virtuţilor unei profesii
contabile puternice, iar CECCAR este garantul acestei realităţi
de necontestat. Vă urăm și în continuare ca prin activitatea și
prin rezultatele obținute să mențineți prestigiul domeniului
de activitate câștigat. La mulți ani, CECCAR!
La mulți ani, România!

De cele mai multe ori, oamenii aleg o cale în viața
profesională nu pentru că își doresc, ci pentru că cineva le-a
spus să meargă pe acel drum. Este important ca atunci când
îți alegi drumul, tu să îți dorești acest drum. Astfel, dacă ai
ales să fii profesionist contabil trebuie să-ți îndeplinești
sarcinile profesionale în conformitate cu normele tehnice și
profesionale, să te conformezi legilor și să eviți orice acțiune
care discreditează profesia. Nicio economie sănătoasă nu se
poate dezvolta decât pe baza unui sistem contabil
perfecționat, modern, care să permită operatorilor
economici o evoluție profitabilă și credibilă, iar toate
eforturile CECCAR sunt orientate spre asigurarea unui înalt
profesionalism și respectarea deontologiei de către toți
membrii săi în furnizarea produselor și serviciilor. Atât
limitele teoretice, științifice, cât și aplicarea practică a
sistemului contabil sunt în continuă mișcare în ceea ce
privește exprimarea fenomenelor economice, a modului de
sistematizare, prelucrare și prezentare, astfel încât niciodată
nu putem pretinde că știm totul. Trebuie în continuare să ne
iubim profesia, să fim mândri că o practicăm, să fim uniți și
să demonstrăm că suntem o forță activă în societate.
„La mulți ani, contabili! La mulți ani, CECCAR!”
Ec. Vasile Cocoș, președintele
Consiliului Filialei CECCAR Vâlcea

Constantin Rădulescu, președintele
Consiliului Județean Vâlcea

Filiala Vâlcea

Filiala Vâlcea

Într-o economie ce tinde tot mai mult spre globalizare și are un ritm alert al
digitalizării informațiilor, contabilul actual se află în postura de a se adapta la
aceste evoluții ale societății care implică noi tipuri de businessuri, menite să
satisfacă nevoile cotidiene, dar și pe cele din perspectivă. Aparenta mișcare
browniană, datorată apariției multitudinilor de domenii în care populația
desfășoară activități, ascunde, practic, un imens angrenaj economic mondial,
pentru a cărui funcționare sunt implicate numeroase roți motrice cu rapoarte
diferite de viteză, dar pentru ale căror ghidaje pe o traiectorie stabilită este nevoie
de existența unor specialiști precum dumneavoastră. Cunoscând rolul activ și
foarte important pe care îl aveți în desfășurarea activităților din cadrul societăților
comerciale ori instituțiilor publice, am convingerea că rezultatul algoritmului
simplu, întâlnit în practica contabilă, acela al adunării cifrelor unu și unu, va fi
întotdeauna cel corect. Asigur Filiala Vâlcea a CECCAR de toată aprecierea mea și a
lnstituției Prefectului Vâlcea. De asemenea, le adresez felicitări membrilor care au
obținut rezultate remarcabile în activitatea din anul precedent. Felicitări tuturor
membrilor filialei pentru tot ceea ce realizați zi de zi! Vă urez, la ceasul aniversar al
celor 98 de ani de existență a organismului profesional, multă sănătate, putere de
muncă, satisfacții profesionale, dar și personale alături de familiile
dumneavoastră! lnstituția Prefectului Vâlcea contează pe expertiza
dumneavoastră! La mulți ani!
Florian Marin, prefectul județului Vâlcea

Filiala Vâlcea

Trebuie să subliniez rolul important pe care această
profesie și cei care o practică îl au în dezvoltarea
antreprenoriatului, a economiei și societății, în ansamblu.
Profesia contabilă presupune tact și echilibru, presupune
educație, etică și calitatea serviciilor prestate. În prezent,
contabilul trebuie să răspundă unor exigențe legate de
globalizare, mondializare, internaționalizare a economiilor
și, de aceea, este necesară dezvoltarea cunoștințelor în
domeniu pentru utilizarea unui limbaj unic, care să conducă
la dezvoltarea afacerilor la nivel internațional. În acest
context, vreau să subliniez buna colaborare dintre
Universitatea „Constantin Brâncoveanu” și CECCAR, o
colaborare pe mai multe direcții: la nivel de studii de
masterat, prin structura și conținutul disciplinelor din cadrul
programului „Standarde, reglementări și politici contabile”,
iar la nivel de studii de licență prin desfășurarea practicii
studențești la cabinetele de expert contabil, membre
CECCAR. În calitate de reprezentant al conducerii
Universității „Constantin Brâncoveanu”, al cadrelor didactice
și studenților, vă doresc viață lungă, sănătate și răbdare,
putere și încredere, voință, optimism și perseverență,
realizări majore și satisfacții profesionale deosebite,
bunăstare și prosperitate. Cele mai sincere felicitări, urări de
bine, succes în activitatea profesională, recunoștință pentru
tot ceea ce faceți, pentru munca depusă zilnic, pentru
devotamentul, corectitudinea și tactul de care dați dovadă.
Prof. univ. dr. Iuliana Ciochină, decanul
Facultății de Management
Marketing în Afaceri Economice,
Universitatea „Constantin Brâncoveanu”

Filiala Vrancea

Mă bucur să fiu, astăzi, alături de
dumneavoastră, să vă urez „La mulți ani!”,
pentru că meritați din plin. Toată
activitatea pe care o desfășurați se vede,
chiar dacă uneori nu în mod direct, se vede
indirect, prin rezultatele firmelor pe care
dumneavoastră le consiliați, pentru care
depuneți toate eforturile astfel încât
dumnealor să respecte această legislație
foarte stufoasă. Vă doresc multă sănătate
și „contați și pe noi!”.
Cristi-Valentin Misăilă, primarul
Municipiului Focșani

Vă doresc multă sănătate, clienți buni și
un călduros „La mulți ani!”! În acest
cadru festiv ne-am întâlnit pentru a
decerna premii celor care au obținut
rezultate deosebite și, totodată, vor
depune jurământ noii colegi - care recent
au promovat examenul de aptitudini.
Cu emoție vă mărturisesc că Ziua
Națională a Contabilului Român ne
reunește pe toți cei care participăm activ
pe piața economică, având ocazia de a
ne cunoaște și recunoaște eforturile.
Mult succes și „contați pe noi”!
Georgeta Gorghiu, președintele
Consiliului Filialei CECCAR Vrancea

Filiala Vrancea

Mă bucur să fiu și astăzi alături de dumneavoastră, așa
cum am fost în ultimii ani, fie în calitate de inspector-șef
al Inspectoratului de Poliție Vrancea, fie în calitate de șef
al Poliției Economice. Atât timp cât am lucrat la Poliția
Economică am avut o colaborare foarte bună și aceeași
colaborare foarte bună o avem și acum, lucru pentru care
vă mulțumesc. Vă felicit pentru activitatea pe care o
desfășurați și vă asigur de întreaga disponibilitate a
Inspectoratului de Poliție Vrancea, a colegilor mei, de
toată buna-credință și de respectul față de profesia pe
care o aveți. Felicitări! Mult succes și „contați și pe noi”!
Comisar-șef de poliție Remus-Gherasim Nica, inspector-șef
al Inspectoratului de Poliție Județean Vrancea

Vă asigurăm
de toată considerația noastră și
de dorința noastră de colaborare.
Judecător Dinu Jelea,
vicepreședintele Tribunalului
Vrancea

Multe salutări din partea conducerii instituției pe care o
reprezint. În acești 15 ani de când sărbătoriți Ziua
Națională a Contabilului Român, cred că am participat
în mai mult de jumătate la festivitățile organizate la
nivelul filialei. Activitățile dumneavoastră se întrepătrund
cu activitățile noastre; noi suntem foarte mulțumiți de
activitatea desfășurată de dumneavoastră, în sensul că
indicatorii noștri sunt realizați și cu ajutorul
dumneavoastră, pentru că externalizarea aceasta a
contabilității a condus ca o mare parte din
întreprinderile mici și mijlocii să beneficieze de serviciile
dumneavoastră profesionale. Drept pentru care vă felicit
și vă urez „La mulți ani!”.
Gheorghe Roman, șef Biroul selectare,
programare și analiză Inspecție
fiscală, Administrația Județeană a
Finanțelor Publice Vrancea

Sunteți niște oameni deosebiți pentru că nicio
firmă, fie ea mai mică sau mai mare, nu se poate
dezvolta fără un contabil; cred că dumneavoastră
faceți 51% din afacerile noastre. Am încercat să le
spun de fiecare dată patronilor să aibă grijă de
dumneavoastră, să vă plătească bine, să vă
respecte, pentru că fără o evidență contabilă
corectă nu se pot desfășura afacerile. Cu ajutorul
dumneavoastră, județul Vrancea s-a dezvoltat,
mediul de afaceri local s-a dezvoltat.
Ion Roman, președintele Patronatului
IMM Vrancea

Filiala Vrancea

