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pentru viitor. Evoluăm împreună!
În congresul cel d’intâiu ținut în București de absolvenții Școalelor superioare de comerț (...) s’a manifestat dorința ca acești prețioși colaboratori
ai conducătorilor afacerilor de Bancă, Comerț și Industrie să și aibă: Un Corp al lor constituit (…). Am (…) încrederea desăvârșită că fiecare, din
locul său (...), va ști să corespundă așteptărilor și încrederei puse în noi, și că în fiecare există dorință și voință de prosperare, nu numai în ce
privește persoana și interesele sale, dar și acelea ale instituției în care și-a închinat munca, spunea Nicolae Butculescu, Decanului Corpului, la
Primul congres al profesiei contabile.
Iată-ne, astăzi, ajunși la o sută de ani de la înființarea CECCAR, la un secol de la reglementarea profesiei contabile în România, când aceste
vorbe rămân ca o busolă ce arată drumul spre dezvoltarea noastră, a profesiei.
Cu mândrie afirmăm că împlinim 100 de ani de la înființare, 100 de ani de când profesia contabilă reprezintă unul dintre principalele
mecanisme ale economiei naționale. Unii ne pot considera bătrâni, dar noi considerăm că cel mai bine ne caracterizează sloganul Zilei
Naționale a Contabilului Român – Tradiție pentru viitor. Evoluăm împreună! Ne adaptăm societății în continuă schimbare, răspundem
cu promptitudine provocărilor și încercăm să previzionăm, pe baza experienței, eventualele evoluții care implică profesia noastră, pentru a
acționa eficient, în interes public.
Despre cum a început povestea noastră am vorbit în repetate rânduri, iar site-ul 100.ceccar.ro ne redă istoria încă de la începuturi. Prezentul și
viitorul nostru, al profesiei contabile reglementate în România, se concentrează cu siguranță pe consolidarea relațiilor de colaborare cu
organisme și instituții de la nivel național și internațional, afirmând, și cu acest prilej aniversar, că acesta reprezintă un aspect esențial pentru
dezvoltare.
Suntem convinși de faptul că intensificarea relațiilor de colaborare dintre mediul economic românesc și cel european, internațional, extinderea
businessurilor românești peste granițe joacă un rol important în dezvoltarea economiei naționale, la care contribuie și CECCAR.
La fel ca în perioada interbelică, atunci când nu de puține ori România dădea ora exactă la nivel internațional în ceea ce privește „globalizarea”
profesiei contabile, și astăzi activitatea Corpului este corelată cu tendințele-cheie mondiale în domeniul financiar-contabil.
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CECCAR este membru sau are reprezentanți în importante organizații europene și mondiale de profil: International Federation of Accountants
(IFAC), Accountancy Europe, European Tax Adviser Federation (ETAF), Sustainability Accounting Standards Board (SASB), VAT Expert Group –
European Commission, Comité de Integración Latino Europa-América (CILEA), European Expertise & Expert Institute (EEEI), International
Association for Accounting Education & Research, European Corporate Governance Institute. Astfel, ne implicăm în elaborarea și implementarea
normelor și strategiilor ce pot accelera evoluția continuă a profesiei noastre, cu impact la nivel mondial.
Digitalizarea și globalizarea câștigă teren cu pași repezi, iar noi ne concentrăm pe adaptarea la aceste noi cerințe ale societății. Astăzi, la o sută
de ani de la înființarea organismului profesional care reprezintă și gestionează profesia contabilă din România, într-o lume în care schimbarea
joacă un rol esențial pentru a rămâne relevanți în noua paradigmă socio-economică, experții contabili și contabilii autorizați își consolidează
poziția de consilieri de încredere ai antreprenorilor. Viziunea noastră este să contribuim la „crearea” antreprenorului pregătit pentru viitor,
plecând, bineînțeles, de la contabilul pregătit pentru viitor.
Oferind consultanță strategică pentru mediul de afaceri, în interes public, profesioniștii contabili sunt esențiali pentru asigurarea rezilienței
economiei naționale. În acest context, suntem conștienți de faptul că rolul și abilitățile profesioniștilor contabili trebuie să evolueze ca răspuns la
cerințele mediului de business și acționăm în consecință.
Așa cum spunea și Nicolae Butculescu, trebuie să corespundem așteptărilor și încrederii acordate de mediul de afaceri, de societate. Astăzi,
mâine, la fel ca în urmă cu 100 de ani.
La mulți ani tuturor profesioniștilor contabili! La mulți ani, CECCAR!
În paginile ce urmează vă prezentăm extrase din mesajele invitaților care 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
În data de 13 iulie 1921 Regele Ferdinand a aprobat, prin Decret Regal,
Legea pentru organizarea Corpului de Contabili Autorizați și Experți
Contabili din România.
Organismul nostru profesional, în toată această perioadă, a suportat o
serie întreagă de transformări pentru a răspunde nevoilor membrilor și
cerințelor mediului economic.
Această profesie are o importanță determinantă în mediul de afaceri și
instituțional.
În toată această perioadă, profesionistul contabil a dat permanent
dovadă de responsabilitate, competență, moralitate, probitate și
demnitate în efectuarea lucrărilor specifice acestei frumoase profesii. La
un secol de la înființarea organismului nostru profesional, le urez tuturor
membrilor „La mulți ani, multă sănătate și succes în activitatea
fiecăruia!”.
Gheorghe Ștef, președintele Consiliului
CECCAR Filiala Alba

Este un moment aniversar – un secol de existență, o profesie recunoscută
prin decret regal.
Atât experții contabili, cât și contabilii autorizați din România au un rol
determinant atât pentru mediul de afaceri, cât și pentru toate instituțiile
publice. Pot să spun că dumneavoastră vă ocupați de sănătatea firmelor.
Dacă dumneavoastră nu vă implicați și nu aveți un rol determinant, nicio
firmă nu poate să funcționeze sănătos în țara aceasta.
Vă felicit pentru ceea ce faceți! Cu prilejul aceastei aniversări să vă întâlniți,
să faceți un bilanț și să continuați cu aceeași determinare. A fost un an
greu. Anul pandemiei a fost greu pentru toți și cu siguranță și
dumneavoastră a trebuit să vă adaptați activitatea. Avem mare nevoie de
dumneavoastră și cred că mediul de afaceri își pune o mare speranță în
activitatea dumneavoastră. Felicitări! La mulți ani!
Nicolae Albu, Prefectul Județului Alba

Filiala Alba
Să fii membru CECCAR la momentul sărbătoririi primilor 100 de
ani de la înființarea organismului profesional este o mare șansă.
Așa vedeam lucrurile și cu ani în urmă, să fiu la Consiliul Județean
la centenarul României, iar această șansă ne-o dă numai
Dumnezeu și pentru asta trebuie să-i mulțumim.
Sunt convins că cei care au făcut posibilă reglementarea profesiei
contabile în România s-au gândit la cele trei imense calități ce
caracterizează un profesionist contabil: onoare, moralitate și
profesionalism. 100 de ani de la înființarea CECCAR au adunat
experiența care face profesia contabilă un real sprijin pentru
dezvoltarea socio-economică a României.
Vă doresc multă sănătate, inspirație în ceea ce faceți și să ne
întâlnim mereu bucuroși că ne facem datoria față de semenii
noștri. Fiind loiali profesiei dumneavoastră, vă faceți datoria față
de întreaga societate. Felicitări!
La mulți ani!
Ion Dumitrel, președinte al
Consiliului Județean Alba

Este extraordinar că sărbătorim astăzi 100 de ani de la reglementarea
profesiei contabile în România. Practic, cred că este una dintre cele mai
vechi bresle din România modernă. Știu foarte bine cât de importanți
sunteți pentru economia românească, pentru comunitatea noastră.
Provin din mediul privat și știu bine ce înseamnă un contabil bun. Știu
bine că fără profesionalismul dumneavoastră nu poți să menții, să
dezvolți o afacere. Întâmplător provin dintr-o familie în care mama a fost
o viață întreagă contabil. Ce este foarte interesant că după vreo 36-37 de
ani de muncă la Consiliul popular, la Administrația financiară a refuzat
categoric să se pensioneze 100%. A ținut contabilitatea până acum 4 ani.
La 81 de ani am făcut-o să renunțe complet. Am învățat de acolo
rigurozitatea, tenacitatea, faptul că nu trebuie să fii superficial. Am
învățat din profesia mamei mele foarte mult și mi-a ajutat în viață. Și
acum mintea i-a rămas incredibil de lucidă tocmai pentru faptul că a
făcut acest exercițiu ani de zile cu cifre și eu cred că a contat foarte, foarte
mult în conservare. Vă urez tot binele din lume! Primăria Alba Iulia,
comunitatea din Alba Iulia se bazează pe dumneavoastră. Sunteți oameni
remarcabili, oameni care aveți o profesie extraordinară și sunt convins
că întotdeauna veți fi un factor de progres pentru Alba Iulia.
Vă felicit din suflet!
Gabriel Codru Pleșa, primar al municipiului Alba Iulia

La 100 de ani de la înființarea CECCAR, vă adresez
felicitări. Eu cred că profesia contabilă este mult, mult
mai veche, probabil din perioada tribală, de la
existența triburilor, neinstituționalizată, pentru că
cineva trebuia să stea să țină o socoteală, să planifice
cât se face, cât se mănâncă.
Într-adevăr, eu, ca avocat, am conlucrat cu experții
contabili și cred că sunt indispensabili actului de
justiție. Atunci când ai litigii cu instituțiile statului (ANAF
și altele de genul acesta), singura probă care poate să
fie încuviințată și administrată este expertiza contabilă
sau financiar-contabilă sau fiscală.
La această aniversare, vă doresc să aveți parte de
multă fericire, bucurii, mult succes în activitate, să aveți
clienți cât mai mulți și mult succes!
Av. Mihai Baco, decanul Baroului Alba

Filiala Alba
Vă transmit salutul echipei manageriale și a tuturor procurorilor de la
Parchetul Curții de Apel Alba Iulia. Sunt onorată să particip astăzi la acest
eveniment important din viața dumneavoastră profesională, Ziua Națională a
Contabilului Român, și nu uitați că aveți un rol important pentru economie și,
deopotrivă, pentru justiție. Încercând să găsesc câteva aspecte comune ale celor
două profesii de contabil, respectiv magistrat, am să mă opresc la unul, și
anume la balanță. Dacă pentru justiție balanța din mâna zeiței Themis
sugerează ideea că magistratul trebuie să pună pe cântarul justiției toate
probele și să arate în condiții de independență și imparțialitate unde este
dreptatea, pentru contabil balanța sugerează nevoie de echilibru între cât
trebuie și de unde luăm. Și vorbind despre probe, deseori în cazurile pe care le
instrumentăm punem în balanța justiției și expertizele dumneavoastră, care în
multe situații atârnă greu și fac ca balanța să se încline în funcție de concluziile
pe care dumneavoastră le formulați. De aceea profit de acest prilej pentru a vă
transmite să fiți întotdeauna obiectivi și imparțiali atunci când sunteți
desemnați pentru efectuarea expertizelor financiar-contabile, fie că sunt cauze
penale, fie că sunt cauze civile, pentru că participați nemijlocit la înfăptuirea
justiției, iar soarta părților în aceste cauze atârnă deseori de felul în care
dumneavoastră vă exercitați profesia. Vă doresc sănătate deplină, să fiți
inspirați în activitatea profesională și să contribuiți, prin cunoștințele
dumneavoastră, la dezvoltarea economică a acestei țări și, bineînțeles, a
justiției. La mulți ani!
Procuror general adj. Elena-Angelica Moldovan,
Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Alba Iulia

Sunt, de această dată, purtătorul mesajului rectorului Universității 1 Decembrie
1918 din Alba Iulia, prof. univ. dr. Daniel Valer Breaz, și al întregului corp
profesional al Facultății de Științe Economice.
Nu cred că trebuie să argumentăm de ce apreciem așa de mult colaborarea cu
dumneavoastră. Avem programe de studii agreate în comun, avem sesiuni de
comunicări, avem întâlniri cu mediul de afaceri, avem proiecte finanțate pe
diverse surse de finanțare în comun și multe altele care demonstrează această
colaborare foarte, foarte frumoasă și care suntem convinși cu toții, și
instituțional, și personal, că va continua.
În afara istoriei recente de astăzi, cea legată de istoria CECCAR este una evident
excepțională. 100 de ani este o vârstă excepțională, dar trebuie să spunem și că
Universitatea face în curând 30 de ani de la a doua existență, pentru că la 1622,
în Alba Iulia, Gabriel Bethlen a înființat prima universitate. Deci, la anul vor fi
400 de ani de existență a unei universități, a unui organism de studii superioare
recunoscut pe plan european.
Vreau să îl amintesc pe colegul nostru, Ioan Dobra, expert contabil din 1978,
cunoscut și apreciat de mulți dintre dumneavoastră, care de câteva zile a trecut
la Dumnezeu. Pentru că tema zilei este istorie, ziua de azi, ziua de mâine,
trebuie să vă invoc din versurile plăcute lui și pe care sunt convins că ar fi vrut
să vi le transmit:
“Cu mâine zilele-ţi adaogi,
Cu ieri viaţa ta o scazi
Şi ai cu toate astea-n faţă
De-a pururi ziua cea de azi.”
Să fim sănătoși! Trăiască CECCAR! Trăiască Universitatea!
Conf. univ. dr. Attila Tamas-Szora, președinte al Senatului
Universitar, Universitatea 1 Decembrie 1918 din Alba Iulia

Filiala Alba
La mulți ani!. Aș fi vrut să ne vedem și
peste 100 de ani dar, din păcate, nu se
poate. Noi colaborăm bine cu
dumneavoastră, conlucrăm, aveți tot
sprijinul din partea noastră.
Gabor Calman, inspector șef
Inspectoratul Teritorial
de Muncă Alba

Aș putea spune că 99% din activitatea noastră vi se
datorează. Avem probleme acolo unde prezența
dumneavoastră nu există.
Vă mulțumesc! Vă doresc sănătate multă!
Petru Turtă, șef adjunct AJFP Alba

În calitatea pe care o am la universitate sunt și eu
colegul dumneavoastră, membru CECCAR. Mă bucur
să mă aflu aici, alături de dumneavoastră. Urez un
călduros „La mulți ani!” Corpului Experților Contabili
și Contabililor Autorizați din România. Vreau să
felicit CECCAR Filiala Alba pentru activitatea pe care
o desfășoară, pentru modul în care sprijină
activitățile Universității 1 Decembrie 1918 din Alba
Iulia și, în primul rând, activitățile Facultății de
Științe Economice. Parteneriatul pe care-l avem este
unul excepțional și sper ca activitățile pe care le vom
desfășura împreună să fie în creștere.
Conf. univ. dr. Dan Ioan Topor, decan al
Facultății de Științe Economice,
Universitatea 1 Decembrie 1918 din
Alba Iulia

Filiala Alba
Recunoașterea unei profesii cu tradiție, cum este
profesia de contabil, nu poate reveni decât unei
instituții autorizate de experți, cum e CECCAR.
Meritele sale deosebite s-au răsfrânt asupra a
numeroși economiști, care și-au desfășurat
ulterior activitatea cu profesionalism datorită
înaltei pregătiri și perfecționării în această
instituție de elită. Astăzi, sunt mândră și
recunoscătoare pentru că mă număr și eu printre
ei și țin să mulțumesc conducerii CECCAR Filiala
Alba pentru sprijinul acordat, pentru implicarea
în dezvoltarea profesiei și pentru faptul că ne-a
oferit fiecăruia posibilitatea de a ne afirma într-o
manieră distinctă.
Le urez tuturor colegilor răbdare, biruință și
echilibru în exercitarea profesiei!
Maria Ștefania Moșneag, expert contabil

Vă felicit pentru profesionalismul și
implicarea dumneavoastră! Activitatea
Casei de Pensii interferează și cu
activitatea dumneavoastră. Vă doresc
mulți ani înainte, cu realizări frumoase și
să auzim de bine!
Cornelia Miclea, director executiv
Casa Județeană de Pensii Alba

Sărbătorirea unui veac de la reglementarea
profesiei contabile în România a fost un prilej de
bucurie, satisfacție și, în același timp, împlinire
pentru toți profesioniștii contabili.
Mesajele de apreciere și încurajare ale invitaților
au fost pe măsură. Prin aplicarea principiilor și
valorilor sale, CECCAR se evidențiază prin
profesionalism, respect și încredere din partea
societății, din partea mediului de afaceri. Ați
contat pe noi 100 de ani. Contați, cu noi, și în
viitor, pentru că nu o să vă dezamăgim. Sănătate
și putere de muncă tuturor profesioniștilor
contabili!
Ioan Luncan, contabil autorizat

Ziua Națională a Contabilului Român este sărbătorită cu
mândrie de experții contabili și contabilii autorizați din
întreaga țară, sub sloganul „Tradiție pentru viitor.
Evoluăm împreună”. Noi, profesioniștii contabili din
județul Arad, alături de colegii noștri din celelalte filiale,
ne considerăm onorați, dar și responsabili că suntem
activi la momentul marcării centenarului profesiei
noastre și încercăm să răspundem cu promptitudine
provocărilor prezente și viitoare. Ne propunem să
susținem în continuare mediul de afaceri, implicit
întreaga economie românească, și să oferim
colaboratorilor soluții de eficientizare a afacerilor.
La mulți ani tuturor profesioniștilor contabili!
La mulți ani, CECCAR!”
Prof. univ. dr. Dorel Mateș, președintele
Consiliului Filialei CECCAR Arad

Profesia contabilă este cea care se ocupă de
„sănătatea financiară” a firmelor și a
mediului antreprenorial, având o
importanță deosebită în procesul dezvoltării
economice și administrativ-teritoriale.
Profesia de contabil poate fi pusă alături de
cea de medic, care se ocupă de sănătatea
oamenilor, profesioniștii contabili fiind
garanții sănătății economice din România.
La mulți ani, CECCAR!
Vasile Valer Cătană, subprefect,
Instituția Prefectului Județului Arad

Filiala Arad
Felicitări tuturor colegilor, la ceas aniversar, când
sărbătorim o sută de ani de la reglementarea
profesiei noastre, care are un rol foarte important în
evoluția economiei naționale și internaționale.
Intensificarea relațiilor de colaborare cu instituțiile
europene și mondiale reprezintă un aspect esențial
pentru dezvoltarea economiei naționale, la care
contribuie și CECCAR, prin membrii săi – consilieri de
încredere ai antreprenorilor. Adaptată la societatea în
continuă schimbare, profesia contabilă răspunde cu
promptitudine provocărilor pentru a acționa eficient,
în interes public. La mulți ani, experți contabili și
contabili autorizați! La mulți ani, CECCAR!
Ramona Nicula, membru în
Consiliul superior al CECCAR,
expert contabil

Apreciez în mod deosebit parteneriatul cu
CECCAR, care contribuie la formarea și
dezvoltarea viitorilor profesioniști în domeniu.
Vă felicit și vă adresez cele mai bune gânduri
și recunoștință față de eforturile și implicarea
în viața socială sub toate aspectele ei, în
special în perioada de pandemie. La mulți ani!

Filiala Arad

Conf. univ. dr. Andrei Anghelina, Prorector
pentru strategia de resurse umane,
administrație și relația cu mediul economicosocial, Universitatea de Vest „Vasile Goldiș”

Mulțumesc membrilor Filialei
CECCAR Arad profesionalismul,
devotamentul și înțelegerea acestora
în lumina colaborării cu organismul
local al finanțelor publice.
La mulți ani!
Ca om de cultură, fac o analogie între
profesia contabilă și artă. Consider că arta
aduce culoare în viața socială, iar
contabilitatea aduce profit și nu se practica
fără pasiune, devotatament, valoare și valori,
economia fiind importantă pentru că pune
mâncarea pe masa fiecărei familii. Consiliul
Județean Arad și institutiile subordonate
acestuia se întâlnesc zilnic cu activitatea
profesioniștilor contabili. Am convingerea că
și în continuare va exista o colaborare
strânsă cu profesioniștii contabili. La mulți
ani și mult succes în activitate!
Ionel Bulbuc, vicepreședinte,
Consiliul Județean Arad

Teodor Pătrăuță, șef adjunct
administrație,
Administrația Județeană a
Finanțelor Publice Arad

Mulțumesc conducerii CECCAR pentru
buna colaborare cu mediul universitar în
formarea noilor profesioniști și pentru
sprijinul acordat studenților universității în
efectuarea practicii profesionale la
societățile de expertiză și contabilitate
membre ale filialei Arad. La mulți ani
profesiei și profesioniștilor contabili
membri CECCAR!
Prof. univ. dr. Ramona Lile, rectorul
Universității „Aurel Vlaicu” din Arad

Îmi exprim respectul pentru profesioniștii
contabili, care se implică în activitatea
economică a firmelor și persoanelor fizice, în
rezolvarea tuturor situațiilor ivite în
colaborarea cu instituția pe care o conduc. Vă
felicit, vă doresc cât mai multe împliniri
profesionale și personale! La mulți ani!

Filiala Arad

Mihaela Vasil, director executiv,
Casa Județeană de Pensii Arad

Fără lipsă de modestie, pot să compar
profesioniștii contabili cu medicii din linia întâi.
Contabilii au contribuit la menținerea sănătății
mediului economic. Vă mulțumesc pentru
colaborarea intensă și fructuoasă din perioada
pandemiei. Împreună cu profesioniștii contabili
am dus greul acelei perioade în activitatea
AJOFM. Vă transmit cele mai sincere urări în
îndeplinirea misiunii pe care profesioniștii
contabili o au în societate! La mulți ani!

Mulțumesc pentru colaborarea
profesioniștilor contabili din Arad în
rezolvarea cu celeritate a cauzelor aflate pe
rolul instanțelor. Apreciez în mod deosebit
rolul important pe care aceștia îl au în
asigurarea unui climat economic sănătos în
România. Vă felicit pentru toată activitatea
complexă pe care o desfășurați în societate!
La mulți ani, CECCAR!
Alina Giura, director economic, în
calitatede reprezentant al Tribunalului
Arad, a transmis mesajul Președintelui
Tribunalului Arad, Otto Szep Sandor

Marinel Henteș, director executiv
AJOFM Arad

Filiala Arad
Îi felicit, din partea CNIPMMR, pe toți
profesioniștii contabili care contribuie zi de zi
la sprijinirea și dezvoltarea afacerilor. Fără
contribuția și competența valoroasă a
profesioniștilor contabili, afacerile nu ar
exista și nu s-ar putea dezvolta. Vă felicit, vă
doresc mult succes în nobila dumneavoastră
activitate! La mulți ani, CECCAR!
Mihaela Breaz, președintele
CNIPMMR Filiala Arad

Sunt mândru că fac parte din această profesie
care, de-a lungul timpului, a contribuit la
dezvoltarea economică și socială a României.
Sunt onorat că sunt martor la acestemomente
care pun în lumină continuitatea profesiei
contabile reglementate în România ultimilor
100 de ani. Vă mulțumesc pentru colaborarea
cu profesioniștii filialei Arad!
La mulți ani, CECCAR!
Vasile Ioan Popa, contabil autorizat

Mulțumesc colaboratorilor pentru mesajele
transmise cu acest dinstins prilej. Mă bucur că am
putut aniversa, împreună, centenarul profesiei
contabile din România. Le mulțumesc și înaintașilor
noștri care au contribuit la organizarea și
consolidarea profesiei contabile în țara noastră, fapt
care ne obligă să privim cu încredere în viitorul pe
care noi, profesioniștii contabili de azi, îl construim.
La mulți ani, CECCAR!
Petru Horga, expert contabil

Filiala Argeș

CECCAR a reunit în toată țara, cu prilejul centenarului
profesiei contabile reglementate în România, cei mai
importanți actori ai economiei, reprezentanți ai instituțiilor
publice, ai mediului de afaceri și, nu în ultimul rând,
membrii Corpului, experți contabili și contabili autorizați.
Mă bucur nespus că evenimentul nostru a reprezentant un
mare interes pentru toți aceștia și, împreună, ne bucurăm
de apreciere și respect reciproc. Cu ocazia acestei aniversări
istorice, vă mulțumesc tuturor pentru prezența și pentru
aportul dumneavoastră la dezvoltarea profesiei contabile,
deoarece doar împreună am construit și vom dezvolta
această echipă unită și profesionistă. La mulți ani!
Daniel Matei, expert contabil, președintele
Consiliului Filialei CECCAR Argeș

Vă felicit pentru cei 100 de ani de activitate ai profesiei contabile
reglementate în România. 13 ani am fost în strânsă legătură de
colaborare cu dumneavoastră, iar trecutul meu profesional ne-a adus de
multe ori să lucrăm împreună, eu, din calitatea de funcționar public în
cadrul Administrației Județene a Finanțelor Publice Argeș, în cadrul
Direcției Antifraudă. Cunosc foarte multe despre activitatea
dumneavoastră, este o activitate nobilă. Dumneavoastră sunteți cei care
sprijiniți mediul de afaceri local și dezvoltarea acestuia. Tocmai de aceea
pentru mine reprezintă o mare bucurie și o onoare să fiu astăzi alături
de dumneavoastră, să vă transmit mesajul administrației publice locale.
Orice administrație publică locală are nevoie de un mediu de afaceri
dezvoltat. Numai cu susținerea dumneavoastră mediul de afaceri se
poate dezvolta, cu ajutorul expertizei, experienței dumneavoastră
profesionale, drept pentru care încă o dată vă felicit, vă urez o viață
lungă în această profesie nobilă!
Lucrețiu Tudor, administrator public,
Primăria Municipiului Pitești

Filiala Argeș
Sunt puțin invidios pentru modul de organizare, pentru felul în care reușiți să
transmiteți fiecărui membru sentimentul de apartenență la această
comunitate. Iată-ne aici, împreună, la ceas aniversar. În calitate de
reprezentant al Inspectoratului Județean de Poliție, al Serviciului de
Investigare a Criminalității Economice, apreciez activitatea dumneavoastră ca
fiind importantă pentru noi. Principalul obiectiv al Serviciului de Investigare a
Criminalității Economice este asigurarea unui climat de afaceri onest.
Profesionistul contabil, fiind într-o relație privilegiată cu clientul, clientul fiind
antreprenor, manager de societate comercială, trebuie să joace rolul de
consilier, de analist, de confident, dar cel mai important pentru structura
noastră, de educator al clientului. Ne punem toată speranța în
dumneavoastră că veți îndruma clienții să respecte normele legale și, în acest
fel, să avem un climat de afaceri cinstit și competitiv. Prin efortul susținut pe
care îl depuneți, sunt convins că veți reuși să creșteți profitul clienților, dar și
să sporiți corectitudinea oamenilor de afaceri.
Cu prilejul centenarului profesiei contabile reglementate în România vă urez
un sincer „La mulți ani!”.
Comisar șef de poliție Cosmin Luca, inspector șef, Serviciul
de Investigare a Criminalității Economice din cadrul
Inspectoratului de Poliție Județean Argeș

13 iulie 2021, 100 de ani de la reglementarea
profesiei contabile în România, o zi foarte
importantă pentru noi, profesioniștii
contabili. Celebrarea acestui eveniment ne dă
posibilitatea unei frumoase colaborări
instituționale, dar și colegiale, având șansa
consolidării relațiilor profesionale într-o
perioadă dificilă, în continuă schimbare.
Consider că trăim o zi istorică și mă bucur
enorm să particip la acest frumos eveniment
organizat la Pitești. La mulți ani, CECCAR!
Elena Ioniță Leanca, contabil autorizat

Felicit Filiala CECCAR Argeș pentru frumoasa
organizare a acestui eveniment deosebit de
important pentru profesia contabilă! A fost o zi
deosebită, am socializat, ne-am regăsit ca
oameni și profesioniști contabili, am schimbat
impresii cu privire la provocările actuale ale
profesiei noastre și ne-am urat un sincer „La
mulți ani!” de ziua noastră. Sunt onorat să fiu
membru al Corpului și doresc să-i felicit pe toți
colegii premiați astăzi, care au obținut rezultate
remarcabile în activitatea desfășurată pe
parcursul anului 2020. La mulți ani, CECCAR!
Florin Constantin Dima, expert contabil,
membru în Consiliul
Filialei CECCAR Argeș

Astăzi, când marcăm 100 de ani de la momentul înființării
CECCAR, suntem conștienți că purtăm pe umeri
responsabilitatea continuării eforturilor depuse de bravii noștri
predecesori și că avem datoria de a păstra cu demnitate și de a
transmite generațiilor următoare valorile morale care au
consacrat CECCAR. În cadrul CECCAR, unitatea de măsură
pentru aprecierea valorii și a forței organismului nostru
profesional este omul, expertul contabil sau contabilul
autorizat, și noi avem datoria să ne asigurăm că această
unitate de măsură va rămâne și în viitor. Valoarea Corpului este
dată de munca asiduă a fiecărui membru. Astăzi omagiem atât
trecutul, cât și prezentul. Sărbătorim toți experții contabili și
contabilii autorizați care, de-a lungul timpului, au fost baza
Corpului. Asemenea unui organism viu, CECCAR își poate realiza
misiunea în interes public numai dacă fiecare „celulă” a sa este
sănătoasă și viguroasă. Vă urez din toată inima „La mulți ani!”,
dragi colegi! La mulți ani, CECCAR!
Radu Mihai Faghiean, președintele
Consiliului Filialei CECCAR Bacău

Filiala Bacău

Felicitări întregului corp de elită al societății românești cu ocazia împlinirii a 100
de ani de profesie responsabilă, capabilă și care reprezintă baza oricărei
activități financiare de succes! O profesie pe care nu poate să o practice oricine,
ce presupune, pe lângă cunoaștere, experiență și inteligență, concretizată printro muncă asiduă și uneori de mare angajament. O profesie fără de care nu se
poate, o profesie care presupune în primul rând inteligență, muncă,
perspicacitate și cred că cel mai bine aș putea să subliniez acest lucru prin
spusele economistului John Keynes. Acest gen de activitate necesită o
„combinație de înzestrări. [Contabilul] trebuie să fie într-o anumită măsură
matematician, istoric, om politic, filosof. Trebuie să înțeleagă simboluri și să
vorbească în cuvinte. Trebuie să privească particularul prin prisma generalului
și (...) să cuprindă deopotrivă abstractul și concretul. Trebuie să studieze
prezentul în lumina trecutului, pentru scopuri situate în viitor”. Aceste cuvinte mi
s-au părut extrem de relevante și cred că vă caracterizează în totalitate. Este
greu să îndeplinești aceste deziderate, dar asta înseamnă profesionalismul. Vă
urez „La mulți ani!” și vă doresc tot ce este mai bun!
Vă doresc succes încă 100 de ani!
Valentin Ivancea, președintele
Consiliul Județean Bacău

Filiala Bacău
Deși astăzi, 13 iulie 2021, corpul profesional sărbătorește 100
de ani de la înființare, ne amintim că prima atestare a acestei
profesii a fost încă din vremea sumerienilor. De la tăblițele
sumerienilor la prima lucrare științifică a călugărului
franciscan Luca Pacioli, matematician, suntem astăzi martorii
unei profesii complexe, care folosește știința, tehnologia și
inteligența artificială. Aceasta înseamnă că acolo unde există
viață socială și, implicit, dezvoltare economică este nevoie de
un profesionist contabil. Le urez tuturor profesioniștilor și
corpului profesional „La mulți ani!”, putere de muncă și
capacitate de absorbție a noilor tehnologii!
Judecător Carmen Simona Panfil,
președintele Judecătoriei Bacău

Cu ocazia celor 100 de ani de activitate și
implicare în societatea civilă vă urez să aveți
aceleași rezultate pozitive care vă caracterizează
și să fiți în continuare alături de sistemul judiciar
pentru aflarea adevărului.
Adrian Claudiu Tuluc, comisar-șef

Sărbătorirea Zilei Naționale a Contabilului Român și, totodată, a
centenarului profesiei contabile reglementate în România
reprezintă un excelent prilej pentru conducerea Curții de Apel
Bacău de a transmite felicitări pentru întreaga activitate
desfășurată tuturor experților contabili și contabililor autorizați,
membri CECCAR. Deschiderea către colaborare și conștiința că
activitatea dumneavoastră contribuie în mod substanțial la
calitatea actului de justiție, respectul față de profesie, echilibrul și
faptul că legea nu trebuie aplicată mecanic și în abstract, ci unor
situații concrete (diverse și complexe) și unor destinatari concreți
(nu doar unor entități abstracte, cum sunt societățile comerciale,
agenții economici) sunt câteva dintre valorile pe care, sunt sigură,
vom fundamenta în continuare colaborarea noastră. Vă felicit și
vă urez ca profesia să vă aducă satisfacții profesionale și
personale, să prosperați, fiecare individual și profesia în
ansamblu, vă transmit gânduri pline de bucurie, mulțumire și
optimism tuturor celor care activează în cadrul Filialei CECCAR
Bacău.
Judecător Loredana Lenuța Albescu,
președintele Curții de Apel Bacău

Filiala Bacău
Dragi colegi, alături de voi am sentimentul că sunt acasă.
Aceasta din două motive: pentru că îmi dați senzația de
apropiere, de prietenie, armonie și pentru că am crescut
înconjurat de cărți de contabilitate, am crescut auzind
numele unor creatori de școală de contabilitate, am
crescut auzindu-l pe tatăl meu vorbind despre mentorii
lui, precum Ilie Văduva, fost ministru de externe și rector
al ASE, prof. Dumitru Rusu, creator de școală economică
în cadrul Universității „Alexandru Ioan Cuza”, profesorii
Călin Oprea, Mihai Ristea, Marin Toma, și alte cadre
universitare precum Sandu Țugui, Costel Istrate. În acest
moment festiv urez „La mulți ani!” nobilei profesii de
contabil. La mulți ani, dragi profesioniști contabili! Vă
doresc succes, creativitate și reziliență!
La mulți ani CECCAR!

Felicitări pentru atingerea bornei de 100 de ani!
Centenarul reprezintă garanția profesionalismului
Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați.
Știm cât de important este sprijinul unui contabil bun. Cu
acest prilej, vă ofer și diploma de onoare din partea
Instituției Prefectului – Județul Bacău, în semn de
apreciere a aportului esențial al organismului
profesional la dezvoltarea profesiei și a mediului
antreprenorial, în interes public.
Leonard Ioan Bulai, prefectul
județului Bacău

Conf. dr. Andrei Paraschivescu, rectorul
Universității „George Bacovia” Bacău

Vă felicit pentru venerabila „vârstă” de
100 de ani. Sper să fiți în continuare baza
înregistrărilor tuturor mișcărilor din
contabilitatea societății. La mulți ani!
Dănuț Eusebiu Ilie,
șeful Agenției BNR Bacău

Filiala Bacău
Apreciem foarte mult munca membrilor
CECCAR. Casa Județeană de Pensii Bacău își
realizează obiectivele cu ajutorul bazelor de
date care s-au creat cu ajutorul contabililor
autorizați și experților contabili. Vă dorim multă
sănătate și succes în activitate! La mulți ani!
Marina Arva, director executiv adjunct,
Casa Județeană de Pensii Bacău
Împlinirea a 100 de ani de când s-au pus
bazele CECCAR îmi oferă prilejul de a
transmite felicitările mele tuturor celor care
au contribuit la consolidarea acestei
instituții. Astăzi, CECCAR înseamnă
recunoaștere, valoare, iar acest lucru se
datorează, în primul rând, profesioniștilor
contabili. Vă transmit respectul și admirația
pentru realizările de excepție. La mulți ani!
La împlinirea celor 100 de ani de la înființarea CECCAR, Agenția
Națională de Administrare Fiscală vă adresează cele mai înalte
considerații. Profesioniștii contabili, organismul profesional sunt
parteneri esențiali ai instituției pe care o reprezint, parteneri esențiali
deoarece CECCAR este o organizație care, prin profesionalism și
integritate, ne sprijină în misiunea noastră de administrare a
impozitelor, taxelor, contribuțiilor și altor venituri bugetare pentru a
asigura resursele cheltuielilor publice ale societății românești. Astfel,
profesioniștii contabili, prin varietatea serviciilor prestate către clienții
lor, contribuabili ai statului român, prin continua îndrumare a acestora
în spiritul conformării fiscale, ajută ANAF și, astfel, societatea să
dispună de resursele necesare pentru prestarea serviciilor publice către
beneficiarii acestora. Odată cu digitalizarea organelor fiscale,
profesioniștii contabili au fost pilonul care a susținut gradul de
conformare a agenților economici, astfel că, în acest moment, mai mult
de 25% dintre declarațiile fiscale sunt transmise electronic. Sunt
convins că vom continua buna colaborare dintre organele fiscale și
CECCAR, profesioniștii contabili. Totodată, cred că pentru mediul de
afaceri profesioniștii contabili sunt o garanție a conformării voluntare
și a dezvoltării durabile bazate pe profesionalism și integritate.
Paul Vicențiu Stupu, șef administrație, Administrația
Județeană a Finanțelor Publice Bacău

Bianca Topală, director general, Casa
Județeană de Asigurări de Sănătate Bacău

Astăzi, 13 iulie 2021, marcăm împlinirea a 100 de ani de la
reglementarea profesiei contabile în România, prin Decretul Regal
semnat de Regele Ferdinand, ca parte importantă în procesul
perfecționării economico-sociale și consolidării statului național.
Activitatea Corpului, a profesioniștilor contabili s-a concretizat, de-a
lungul timpului, în sprijinirea agenților economici, în interes public,
inclusiv prin organizarea contabilității agenților economici, prin
cursuri de instruire a personalului contabil, prin editarea și
publicarea de materiale și broșuri de contabilitate, inclusiv pentru
inițierea și asimilarea profesională a noilor indicatori financiareconomici, prin aplicarea noului sistem contabil specific economiei
de piață. Le transmit colegilor experți contabili și contabili autorizați
din România călduroase felicitări pentru practicarea acestei profesii
sublime a creației omenești. După cum bine știm, contabilitatea nu
conduce lumea, dar arată cum este guvernată! La mulți ani și mult
bine, sănătate, fericire și succes în activitatea profesională!
Mihai Cobzaru, expert contabil, fost președinte
al Consiliului Filialei CECCAR Bacău

Filiala Bacău

Pentru învățământul universitar, centenarul profesiei contabile reglementate în
România reprezintă un moment de cinstire a unor valoroși creatori de cultură
economică, implicați în apariția și dezvoltarea învățământului românesc și ale
căror contribuții au dus la formarea breslei contabililor din România. Una dintre
cele mai prestigioase personalități care au contribuit la punerea bazelor
învățământului economic în România este eminentul agronom-savant și
economist român Ion Ionescu de la Brad. Studiile sale de contabilitate și analiză
economică au reprezentat un reper pentru dezvoltarea învățământului economic
în țara noastră și, implicit, pentru dezvoltarea breslei contabililor. În lucrările sale
și nu numai, profesorul Ion Ionescu de la Brad redă concepția sa modernă
asupra contabilității, potrivit căreia contabilitatea nu este numai un mijloc de
supraveghere integrală a mijloacelor de producție și de cunoaștere a rezultatelor
activității economice, ci și o busolă de orientare în acțiunile viitoare. Este cel
dintâi autor român care popularizează ideea că principiile contabilității duble se
pot aplica nu numai în industrie și în comerț, ci și în agricultură, precum și în
administrația de stat. Ca o dovadă suplimentară a importanței învățământului
economic în țara noastră, amintesc mesajul domnitorului Alexandru Ioan Cuza
din deschiderea Adunării elective din 6/18 decembrie 1859: „Starea de azi a
României și viitorul ei cer numaidecât o facultate de știință economică și
administrativă, precum și o facultate de știință agronomică, industrială și
comercială”. Organizarea și dezvoltarea învățământului comercial în România, în
ansamblul întregului învățământ, așa cum a fost conceput de domnitorul Cuza,
reprezintă un moment fără de care nu putem imagina istoria înființării breslei
contabililor. Teodor Ștefănescu, unul dintre primii absolvenți ai Școlii Comerciale
din Capitală și viitor profesor de contabilitate, avea să spună despre contabilitate
că este știința ordinii: „Ordinea este lumina. Unde se administrează fonduri fără
contabilitate, care nu este decât știința ordinii, acolo nu este decât întuneric”.
Prof. univ. dr. Mihai Deju, Universitatea
„Vasile Alecsandri”

Filiala Bacău
Organismul profesional CECCAR s-a înființat pe baza unor
principii sănătoase: independența și profesionalismul. În foarte
multe domenii, colegii noștri își desfășoară activitatea cu
profesionalism. La specializările pe care le avem în cazul
expertizei contabile judiciare, vă pot spune că fără expertizele
financiar-contabile judiciare, ca mijloc de probă, sunt dosare
care nu pot fi soluționate. La acest ceas aniversar le aducem un
omagiu colegilor care au contribuit, de-a lungul timpului, la
dezvoltarea continuă a profesiei contabile în județul nostru.
Vreau să fac o mărturisire: CECCAR este pentru mine a doua
familie. Ca om al cifrelor, fac un bilanț al activității mele și
vreau să vă spun că 62% din activitatea mea profesională miam desfășurat-o sub stindardul acestui minunat organism
profesional. Dacă m-aș mai naște o dată, tot spre profesia
contabilă m-aș îndrepta. Vă urez, stimați colegi, sănătate,
fericire și multe realizări profesionale! La mulți ani, CECCAR! La
mulți ani, profesioniști contabili!

Am bucuria că am ajuns să sărbătorim
100 de ani la reglementarea profesiei
contabile în România. Vă urez sănătate
și prosperitate!
Ioan Mocanu, membru de onoare
al Filialei CECCAR Bacău

Marcel Bulinschi, președintele Comisiei de
disciplină a Filialei CECCAR Bacău

Suntem un corp de elită, suntem acei oameni care
trudesc toată ziua cu acele cifre greu de înțeles și pe
care ne străduim să le prezentăm într-o formă
accesibilă, în sprijinul afacerilor, al autorităților
statului. Astăzi, când marcăm 100 de ani de la
semnarea „certificatului nostru de naștere”, putem
spune că avem un trecut care ne onorează. Avem un
prezent plin de provocări, iar viitorul nostru
depinde, desigur, de noi toți, de capacitatea noastră
de a ne adapta, de a fi uniți. La mulți ani și să dea
Dumnezeu să o ducem tot așa mult înainte!
Ion Tăbăcaru, membru titular în Comisia de
disciplină a Filialei CECCAR Bacău

Filiala Bihor
Este foarte plăcut să știm că activitatea noastră este
apreciată, mai ales de către înaltele autorități ale statului
român, și cu atât mai mult de către însuși președintele
României. Știm foarte bine prin ce provocări am trecut cu
toții pe parcursul anului trecut, ce eforturi au depus toți
profesioniștii contabili pentru a-și ajuta clienții să treacă cât
mai ușor prin această criză. Ne pasă de bunăstarea
economiei naționale și vrem și trebuie să contribuim, prin
experiența noastră, la susținerea acesteia. Astfel, implicândune, avem bucuria lucrului bine făcut și multe satisfacții
profesionale. Vă felicit, dragi colegi, cu prilejul Zilei Naționale
a Contabilului Român, și vă doresc multă prosperitate,
sănătate, bucurie în sânul familiilor dumneavoastră!
Veronica Renate Popescu, președintele
Consiliului Filialei CECCAR Bihor

La mulți ani, la ceas aniversar! Vă mulțumesc pentru invitație! Vă asigur,
stimați profesioniști contabili, de toată aprecierea mea, cât și a
domnului primar, Florin Birta. Vă spun aceste cuvinte cu sufletul
deschis. Fiind manager o bună perioadă, să știți că nu am luat nicio
decizie până nu m-am consultat cu doamna contabil. De multe ori, noi
managerii, visăm tot felul de lucruri până când dumneavoastră sunteți
cei care ne aduceți cu picioarele pe pământ și, bineînțeles, că împlinim
aceste vise, nu este nicio problemă, dar să le împlinim legal. Pentru
mine, doamna contabil cu care am lucrat mulți ani a fost „mană
cerească”. O respect din suflet și de aceea am dat acest exemplu, ca să
înțelegeți că prețuiesc această profesie și cred că acei manageri care
sunt în top au cei mai performanți contabili. Să aveți parte de manageri
înțelegători! Felicitări pentru tot ceea ce faceți! Vă asigur de o foarte
bună colaborare între CECCAR, dumneavoastră, și Primăria
Municipiului Oradea. Felicitări Filialei CECCAR Bihor și tuturor celor
implicați ca această profesie să meargă foarte, foarte bine.
Arina Moș, viceprimar,
Primăria Municipiului Oradea

Filiala Bihor
Vă mulțumesc pentru invitația de a fi prezent la acest
eveniment, când sărbătorim un secol de la recunoașterea
profesiei noastre, alături de colegii cu care mi-am petrecut
peste 20 de ani de activitate profesională. În cei 100 de ani de
la reglementarea profesiei contabile în țara noastră, cred că
CECCAR, organismul nostru profesional, a fost cel mai fidel
cronicar al vieții economice a României. În prezent, CECCAR
este un simbol, un simbol de responsabilitate, integritate,
profesionalism, un simbol care trece testul timpului pentru că
are la bază oameni de cea mai bună calitate. Vă felicit și vă
doresc „La mulți ani!” în această zi deosebită!
Daniel Cristian Palaghianu, subprefect,
Instituția Prefectului Județului Bihor,
expert contabil

La mulți ani fericiți din partea Administrației Județene a Finanțelor
Publice! În numele conducerii Administrației Fiscale Bihor vă spun
„La mulți ani!”.
Pentru că sloganul acestei întâlniri este și tradiție și evoluție,
pornind de la ideea de tradiție, pentru că tradiția înseamnă, până
la urmă,un ansamblu de obiceiuri, datini, credințe care se
statornicesc într-o comunitate și se transmit pe cale orală,, haideți
să trecem de la moștenire la viitor, să dezvoltăm tradiția, să
evoluăm! Haideți să evoluăm împreună, pentru că, de fapt, asta
facem de ani de zile, chiar dacă nu spunem. Vorbim la nivel
comunitar, membrii, oamenii, voi însemnați CECCAR. Cu cât voi
sunteți mai bine pregătiți și cu cât sunteți mai temeinic ancorați în
ciclul acesta evolutiv, cu atât filiala este mai puternică. Aceasta
înseamnă evoluție!
Magdalena Berce, consilier superior,
Administrația Județeană a
Finanțelor Publice Bihor

Distinși invitați, dragi colegi, sunt onorată să fiu azi alături
de dumneavoastră, la centenarul profesiei contabile
reglementate în țara noastră. Facultatea de Științe
Economice din cadrul Universității Oradea derulează de
mai mulți ani un parteneriat foarte valoros și strâns cu
Filiala CECCAR Bihor. Pe această cale, mulțumesc
conducerii Corpului pentru sprijinul constant pe care ni-l
acordă în toate activitățile. Contabilitatea este o profesie în
continuă schimbare, într-o continuă evoluție și una dintre
cele mai adaptate profesii la schimbările digitale din
economia de astăzi. Profesioniștii contabili sunt cei care în
prezent și în viitor fac conexiunea între mediul de afaceri și
autoritățile publice centrale și locale. Vă urez un călduros
„La mulți ani!”, putere de muncă, multă sănătate și
realizări pe toate planurile!
Prof. univ. dr. Diana Claudia Sabău-Popa, prodecan,
Facultatea de Științe Economice din cadrul
Universității Oradea, expert contabil

Filiala Bihor
Mă aflu cu deosebită bucurie în fața dumneavoastră. La mulți ani!
Mă adresez azi dumneavoastră din trei calități: în calitate oficială,
ca reprezentant al ITM Bihor, adică acea instituție în fața căreia,
cu foarte multă demnitate, cu multă dăruire și profesionalism, vă
reprezentați clienții. Din partea ITM Bihor vă asigur de toată
aprecierea noastră, vă doresc foarte multă putere de muncă și
„La mulți ani!”. O a doua calitate este de membru al unui corp
profesional, al consilierilor juridici care, alături de
dumneavoastră, îndeplinește aceleași atribuții principale, de a
sprijini mediul economic, acei clienți și acele instituții care au
nevoie de sfatul calificat al unui specialist. Vă transmit din partea
noastră, a juriștilor, respectul nostru, aprecierea noastră și „La
mulți ani!”. Și, nu în ultimul rând, provin dintr-o familie de
contabili, motiv pentru care vă asigur de respectul meu pentru
toată dăruirea, efortul și munca dumneavostră, pentru sacrificiul
pe care, de multe ori, îl faceți în detrimentul familiilor
dumneavoastră.

Vă transmit, din partea conducerii Camerei de Comerț și
Industrie Bihor, felicitările noastre, recunoștință pentru
activitatea pe care o desfășurați, multă sănătate și
putere de muncă! La mulți ani!
Mina Giurea, director economic, Camera de
Comerț și Industrie Bihor

Cristina Blikling, consilier juridic,
Inspectoratul Tritorial de Muncă Bihor

Îmi face plăcere să fiu alături de dumneavoastră în
această zi deosebită și să vă urez „La mulți ani!”. Vă
mulțumesc pentru colaborarea foarte bună!
Datorită dumneavoastră, astăzi avem niște aplicații
informatice foarte bine puse la punct, care reflectă
finalul fiecărei activități a persoanei care a lucrat,
respectiv stagiul de cotizare, ceea ce ne-a ajutat
foarte mult în procesul de digitalizare.
Doina Cosor, director executiv,
Casa Județeană de Pensii Bihor

Filiala Bihor

Doamna președinte, stimați invitați, membri ai Corpului
Experților Contabili și Contabililor Autorizați, vă mulțumesc
pentru onoarea pe care mi-ați făcut-o, de a fi alături de
dumneavoastră la acest distins eveniment, și cu acest important
prilej. Vreau să vă spun, în numele meu și al colegilor mei din
Casa de Sănătate că sunteți foarte importanți. Importanța
profesioniștilor contabililor în activitatea noastră profesională, a
celor din sănătate, este foarte mare. Fără sprijinul
dumneavoastră nu putem funcționa. Ne bucurăm că sunteți
alături de instituțiile publice.
La mulți ani!
Dorel Dulău, director general,
Casa Județeană de Asigurări
de Sănătate Bihor

Relația dintre Banca Națională a României și CECCAR este una îndelungată, de
100 de ani, armonios împletită încă de la începuturi, după cum bine știți cu toții.
Așa cum am mai spus în repetate rânduri, dumneavoastră sunteți principalii
noștri furnizori de date statistice la nivel local, prin aportul pe care îl aveți în
îndeplinirea obiectivelor comune, Banca Centrală realizând compilarea balanței
de plăți, determinând poziția investițională internațională, datoria externă a
Românei, indicatori ce stau la baza deciziilor de politică monetară care, ulterior,
influențează pe toată lumea.
Apreciem că, de-a lungul timpului, cu toate că tranziția spre economia de piață a
fost anevoioasă, ați avut un rol determinant în arhitectura economico-financiară,
rolul dumneavoastră fiind acela de a întări relațiile atât cu entitățile naționale, cât
și cu cele internaționale. Apreciem aportul pe care îl aveți, profesionalismul și
promptitudinea cu care ne răspundeți, nouă tuturor, vă asigurăm de tot sprijinul
în realizarea a tot ceea ce aveți de făcut, cu obiectivitate vom încerca să
soluționăm ori de câte ori va fi nevoie, orice problemă întâmpinați. Suntem
martorii transformării profilului de contabil și suntem conștienți că traseul
profesional pe care îl aveți de parcurs este plin de provocări. Ne dorim să păstrați
aceleași înalte standarde pe care le-ați avut până acum, care au făcut din
organismul CECCAR o entitate națională foarte bine văzută și care a consolidat
poziția dumneavoastră pe plan internațional.
Vă urăm să vă duceți menirea istorică acolo unde vă doriți, să aveți sănătate, la
mulți ani! Nu în ultimul rând, contăm pe dumneavoastră și contăm cu
dumneavostră, întotdeauna!
Ioana Carmen Rada, director, Agenția Bihor
a Băncii Națională a României

Filiala Bihor
Suntem profesii liberale și e bine să colaborăm și chiar facem acest lucru.
Legea insolvenței va suferi o modificare importantă privitor la restructurare.
Sperăm cu toții să nu ajungem la insolvență, să salvăm cât mai multe
întreprinderi, cât mai mulți agenți economici, prin această viitoare
restructurare care reprezintă implementarea unei directive europene. Ea
trebuia implementată până în iulie anul acesta, dar s-a amânat pe anul
viitor. Revenind la cei 100 de ani frumoși ai profesiei contabile reglementate
în România, aproape de o vârstă cu Marea Unire, vă rugăm să primiți
salutul călduros al Filialei UNPIR Bihor, al membrilor acesteia.
Aveți un slogan foarte frumos, „Evoluăm împreună”. Știm că viața
dumneavoastră este grea, în general a profesionistului liberal,
dumneavoastră trăiți între 25 a lunii precedente și 25 a lunii curente. Văd
asta zi de zi și chiar dacă este așa, ca să evoluăm, v-aș lansa o provocare,
poate chiar o rugăminte: să nu pierdem din vedere rolul profesionistului
contabil în economie. Fără acest profesionist contabil, nu am avea
cuantificarea fenomenelor economice. Câteodată, cred că nu ne dăm
seama cât de importanți suntem, și aici mă refer la fiecare dintre
dumneavoastră. Tot legat de această evoluție, să nu pierdem din vedere că
totul este perfectibil, este întotdeauna loc de mai bine. Acest lucru înseamnă
și respectarea principiilor de etică, de independență, de obiectivitate. Între
acele zile de 25 ale lunilor în care vă împărțiți, v-aș ruga să aveți grijă în
continuare și de respectarea acelor principii, pentru că ele contribuie la
creșterea prestigiului profesiei în general.
Mult succes în activitatea dumneavoastră!
Daniela Zăpodeanu, președintele Filialei
UNPIR Bihor, expert contabil

Vă urez „La mulți ani!”, în primul rând în calitate de parteneri ai noștri și de
colegi, pentru că va trebui să ne amintim că suntem colegi – Corpul Experților
Contabili s-a înființat acum 100 de ani și faceți parte dintr-o organizație care
este înființată în 1903. Este vorba de Uniunea Generală a Industriașilor din
România, din care CECCAR face parte, în care este membru și Asociația
Firmelor Bihorene. Lucrurile nu există atunci când cineva stabilește printr-un
decret că el există, ele există cu mult înainte, se nasc, evoluează și, bineînțeles,
că se organizează la un moment oportun. În 1864 se înființează Camera de
Comerț a României. Asta nu înseamnă că înainte de acest moment nu existau
oameni de afaceri. Existau, dar nu erau organizați. În 1864 se înființează
Casa de Consemnațiuni – CEC – așa cum îl știm noi azi. Nu înseamnă că nu
existau schimburi comerciale sau că România nu avea monedă. Le avea pe
toate, doar că atunci a fost organizată, printr-o decizie publică. În 1903 se
înființează Uniunea Generală a Industriașilor din România, bineînțeles, cu
industriașii deja existenți, iar în 1921 apare ceea ce lipsea, de altfel, în tot
acest mediu economic, care era în structurare atunci, apare CECCAR, care de
fapt asigură sănătatea și buna funcționare a companiilor. Modul în care noi
colaborăm, lucrăm, este esențial în dezvoltarea companiilor. Și pentru a
prinde încă 100 de ani împreună, vă rog să ne fiți aproape și vă mulțumesc
pentru că existați!
Dan Octavian, președinte, Asociația
Firmelor Bihorene

Filiala Bistrița-Năsăud
Mulțumesc membrilor Filialei CECCAR Bistrița-Năsăud
pentru încrederea pe care mi-au acordat-o, să-i reprezint
la ceas aniversar. Datorită lor am trăit un moment unic.
Ne-au onorat cu prezența toate instituțiile locale,
demonstrându-se din nou importanța și reputația
organismului noastru profesional la nivelul județului.
Paraschiva Sigartău, președintele
Consiliului Filialei CECCAR Bistrița-Năsăud

Vă admir priceperea, atenția și dăruirea cu care vă
excercitați neobosiți profesia și pot afirma, fără să
greșesc, că succesul unei companii se datorează
celor care fundamentează și justifică actele, le
înregistrează în conturi, dar mai ales sunt stâlpii
care pun în practică cele trei coordonate ale
contabilității și anume: obiectul, scopul și
mijloacele. La un secol de la înființarea CECCAR, vă
urez putere de muncă, să reduceți debitul cu
împrumutul și să aveți mereu bilanțuri fără erori.
Contăm pe voi pentru că știm că doar cu voi
contăm!
Stelian Dolha, Prefectul
Județului Bistrița-Năsăud

A fost să fie șansa noastră, de a sărbători centenarul
CECCAR, într-un cadru festiv, noi, cei care, cu mândrie,
constituim un corp profesional de elită. Am avut
alături reprezentanți de seamă din administrația
publică care au transmis mesaje de recunoaștere și
recunoștință pentru activitățile noastre de interes
public. De asemenea, ne bucură și aprecierile primite
din partea instituțiilor judiciare și a autoritațiilor
publice beneficiare, prin excelență, de prestațiile
noastre profesionale. Mulțumim tuturor colegilor și
reprezentanților instituționali pentru că ne-au onorat
cu prezența la festivitățile centenarului nostru!
Luca Mircea Chira, vicepreședinte al Consiliului
Filialei CECCAR Bistrița-Năsăud, director executiv
al Direcției Regionale de Statistică BistrițaNăsăud

Sper ca în continuare să avem o
colaborare la fel de bună cu
CECCAR și orice probleme ați
întâmpina vă rugăm să apelați la
sprijinul nostru. Felicitări!
Sanda Ianculescu, director al
Oficiului Registrului Comerțului
Bistrița-Năsăud

Vă mulțumesc pentru invitație! Vă consider
oameni harnici, foarte atenți cu munca
dumneavoastră, dar mai ales cu banii altora,
și chiar dacă nu vi se fac statui și nici nu
apăreți pe coperțile tabloidelor, chiar contați
pentru societate! La mulți ani! Să vă dea
Dumnezeu multă sănătate!

Filiala Bistrița-Năsăud

Viceprimarul Sorin Hangan, viceprimar,
Primăria Municipiului Bistrița

Salut cu deosebit respect toți profesioniștii
contabili din România. Și eu sunt la bază
tot contabil și știu că este o profesie
solicitantă, care necesită multă
responsabilitate. Avem o colaborare bună
și doresc să ne-o păstrăm. Vă asigur de tot
respectul nostru. La noi, baza e
respectarea legii. Vă felicit pentru
activitate și vă urez succes în continuare!

Sunteți harnici, sprințari, ne ajutați la timp cu
expertize complete și coerente. Colegii mei,
judecătorii, vă apreciază munca pe care o
desfășurați. Expertul contabil este cel fără de
care judecătorul nu ar putea ajunge la scopul
procesului, acela al aflării adevărului. Atât pe
partea penală, cât și pe partea civilă, fără
expertul contabil, judecătorul nu ar putea da
o soluție finală. Vă adresez sincerele noastre
mulțumiri și felicitări, să aveți putere de
muncă în continuare și să vă desfășurați
activitatea de aceeași manieră cum ați făcuto și până în prezent. La mulți ani!
Ildiko Simionescu, judecător, președintele
Tribunalului Bistrița-Năsăud

Otilia Berbecar, inspector-șef,
Inspectoratul Teritorial de Muncă
Bistrița-Năsăud

Domeniul în care lucrați dumneavoastră, la fel ca cel în care activăm noi, polițiștii,
este foart complicat. Întâmpinăm greutăți legislative, precum și legate de timpul
relativ scurt în care trebuie să ne încadrăm. Rolul dumneavoastră în dezvoltarea
noastră, a tuturor, este unul evident. Asemenea profesiei de polițist, și profesia
dumneavoastră ridică dificultăți, dar și unii, și alții, încercăm să facem față
obstacolelor printr-o muncă asiduă, printr-o implicare deosebită și printr-o cercetare
continuă. Astăzi e un prilej să vă transmitem mulțumirile pentru suportul deosebit pe
care ni-l acordați, fie că sunt puncte de vedere, fie că sunt expertize contabile, fiscale
sau discuții, analize cu privire la documente. Vă îndemn, în numele instituției noastre,
al IPJ, să fiți corecți și echilibrați în activitatea pe care o desfășurați, să nu vă lăsați
copleșiți de greutăți și probleme și să aveți răbdare în munca pe care o desfășurați zi
de zi. Vă mulțumim pentru colaborare. La mulți ani, dragi contabili!
Ioan Bulz, Comisar-șef, Serviciul de Investigare a Infracționalității Economice
din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Bistrița-Năsăud

Filiala Bistrița-Năsăud

Îmi exprim deschiderea spre colaborare și
dialog la nivel instituțional. Vă asigur de
întreaga noastră disponibilitate și vă urez să
aveți cât mai multe realizări profesionale.
La mulți ani!
Dorina Cicioc, șef Administrație,
Administrația Județeană a Finanțelor
Publice Bistrița-Năsăud

Am colaborat în acest an de pandemie foarte bine. Au
fost foarte mulți bani dați de Executiv pe care noi,
AJOFM, i-am gestionat. Încă de la început, 80% dintre
patroni ne-au direcționat spre contabili, care s-au
dovedit foarte pricepuți de la bun început în
gestionarea implicațiilor economice ale acestei crize
prin care am trecut cu toții. Vă mulțumesc pentru
colaborarea extraordinar de bună din această
perioadă! Sunteți pilonii unei afaceri. Vă felicit pentru
aniversarea frumoasă! Sunteți oamenii cifrelor,
oameni inteligenți, pe care îi respectăm! Aveți un rol
esențial în viața noastră. Felicitări tuturor!
Otilia Râpan, director executiv,
AJOFM Bistrița-Năsăud

Fără dumneavoastră, societatea românească
nu ar fi răzbit. Istoria e scrisă de învingători, iar
dumneavoastră sunteți o breaslă de învingători.
Un sincer „La mulți ani!” experților contabili și
contabililor autorizați.
Mircea Rațiu, director economic,
Casa Județeană de Asigurări de Sănătate
Bistrița-Năsăud

Ziua Contabilului Român din 2021 a fost o
sărbătoare unică datorită faptului că s-a
sărbătorit centenarul organizației noastre
profesionale. Felicitări pentru modul
ireproșabil în care au fost organizate
festivitățile acestei zile minunate pentru noi
și pentru profesia noastră. Ne-am bucurat de
aprecieri deosebite din partea tuturor
instituțiilor colaboratoare, semn că suntem
un corp profesional puternic și apreciat. La
mulți ani tuturor profesioniștilor contabili și
multă putere de muncă!
Rodica Bob, expert contabil judiciar

Filiala Botoșani

Ca de fiecare dată, la 13 iulie, noi cei care profesăm în una dintre poate cele mai
utile activități umane pentru societate, ca truditori ai cifrelor, „adevărați sanitari ai
economiei”, cum îmi place să îi descriu pe colegii mei profesioniștii contabili, ne
simțim oarecum detatașați de stresul cotidian al contabilității și privim spre viitor
cu satisfacția împlinirii rolului pe care societatea ni l-a încredințat, dar și cu
încrederea că avem voința, puterea și capacitatea de a evolua odată cu societatea
românească, iar munca noastră, dincolo de cifre, va căpăta noi valențe de utilitate
în contextul actual al digitalizării informației și globalizării. Sentimentul de
siguranță pe care profesionistul contabil de astăzi, membru CECCAR, îl oferă
mediului de afaceri și pe care, în ultimă instanță, îl inspiră comunității, constituie
chintesența misiunii acestuia în angrenajul vieții economice și sociale. Pentru noi,
membrii CECCAR, manifestarea de astăzi este cuprinsă de o încărcare emoțională
deosebită. Se împlinesc 100 de ani de la reglementarea profesiei contabile în țara
noastră și putem aprecia, fără teama de a greși, că astăzi, la 13 iulie 2021, valorile
trecutului se întâlnesc cu prezentul și sub sigla CECCAR aniversăm o bogată,
frumoasă și meritorie pagină de istorie, de profesie liberală, dedicată interesului
public. Ne bucurăm că la centenarul CECCAR participă distinși invitați,
reprezentanți de seamă ai comunității botoșănene. Vă mulțumim pentru onoarea
acordată! Percepem prezența dumneavoastră ca pe un gest de recunoaștere și de
apreciere a eforturilor depuse de membrii filialei pentru ca informația financiarcontabilă să fie exactă și relevantă, a cărei utilitate se măsoară, într-un final, în
luarea celor mai bune decizii. În fond, contabilitatea înseamnă capacitatea de a
influența comportamentul decidenților. La mulți ani, CECCAR! La mulți ani, stimați
colegi, la mulți ani tuturor profesioniștilor contabili din România!
Viorel Alexandru, președintele Consiliului
Filialei CECCAR Botoșani

Astăzi este vorba despre experții contabili și
contabilii autorizați, oameni fără de care nu se
poate. Fără dumneavoastră, societatea
încremenește. Dumneavoastră sunteți liantul
oricărei structuri funcționale, indiferent dacă
vorbim despre agent economic sau instituție a
statului. Pentru acest lucru, astăzi și nu doar astăzi
trebuie să vă acordăm respectul cuvenit. Sunteți
buni cunoscători ai legislației, ai problematicii
fiscale, buni cunoscători ai piețelor financiare.
Avem nevoie de dumneavoastră ca de apă, ca de
bani! La mulți bani! La mulți ani!
Dan Nechifor, prefectul
Județului Botoșani

Apreciez foarte mult profesia pe care o practicați.
Sunt încântat să fiu astăzi aici, când sărbătorim, iată,
un secol de activitate contabilă reglementată.
Apreciez versatilitatea profesiei pe care ați
îmbrățișat-o. Sunt convins că deși vă confruntați cu
provocări în ceea ce privește activitățile financiarcontabile și din alte domenii, păstrați același nivel
profesional pe care l-am apreciat întotdeauna.
Vă felicit și vă urez „La mulți ani!”.

Filiala Botoșani

Cosmin Ionuț Andrei, Primarul
Municipiului Botoșani

Cu siguranță ziua de astăzi este una de sărbătoare pentru toți
contabilii, deoarece nu multe profesii reglementate se pot lăuda
cu o durată de viață centenară, mai ales în contextul evoluției tot
mai rapide a societății. Profesia contabilă s-a reinventat si se
reinventează continuu. Profesia contabilă nu poate lipsi din
niciuna dintre ramurile economiei naționale sau din sectorul
public. Nicio întreprindere, nicio instituție publică, organizație
mai mică sau mai mare, nu poate fi concepută fără contabili. Să
fii contabil înseamnă să asiguri un nivel înalt de încredere și etică
profesională, înseamnă cerințe înalte față de angajații
întreprinderii sau ai instituției publice, înseamnă folosirea
rațională și eficientă a tuturor resurselor. Să fii contabil
presupune să ai cunoștințe profunde de legislație fiscală. De fapt,
contabilul este mâna dreaptă a conducătorului organizației, fie
ea publică sau privată. Contabilul este „străjerul” bugetului. Fără
un străjer demn de încrederea care i se acordă, nimic nu este
posibil și totul se năruie. Iată că astăzi este ziua în care profesia
dunmneavoastra împlinește 100 de ani, prilej cu care vă
transmit, stimați contabili, să aveți puterea de a contibui în
continuare la dezvoltarea profesiei pe care cu mândrie o
reprezentați și, bineînțeles, să aveți satisfacția muncii depline.
Așadar, sincere felicitări și toate urările noastre de bine!
Doina Elena Federovici, președinte al
Consiliului Județean Botoșani

Recunoașterea importanței deosebite a profesiei
dumneavoastră este o datorie a întregii societăți
românești. Performanța economică și însăși
dezvoltarea României moderne ar fi fost imposibile
fără eforturile și profesionalismul generațiilor de
economiști și contabili români de top care au
practicat această nobilă profesie de-a lungul
acestor 100 de ani. Mă înclin în fața dumneavoastră
cu mult respect, vă asigur de tot sprijinul pe care vi-l
pot acorda în calitate de senator și vă doresc mult
succes în întreaga dumneavoastră activitate!
Vasile Cristian Achiței, senator

Stimați și dragi contabili, vă transmit
mesajul colegilor mei funcționari publici
din cadrul AJOFM, colegi cu care,
împreună cu dumneavoastră, am onorat
aproape în totalitate cererile
angajatorilor care au fost sprijiniți în
această perioadă extraordinar de grea.
Vă asigurăm în continuare de toată
disponibilitatea și de tot sprijinul nostru!
Anca Apăvăloaie,
director executiv AJOFM

Filiala Botoșani

Stimați invitați, am deosebita onoare să mă adresez astăzi, la ceas
aniversar, unui public format din profesioniști. Reprezint conducerea
Colegiul Economic „Octav Onicescu” Botoșani, instituție care
pregătește pentru piața muncii viitorii contabili. La nivel județean,
putem spune că școala noastră cultivă semințele, le crește, iar fructele
coapte se desăvârșesc în organizația dumneavoastră. Prin urmare,
colaborarea dintre școala economică botoșăneană și profesioniștii
din contabilitate este una reală, firească și într-o continuă dinamică.
Ne-am bucurat de sprijinul dumneavoastră în activitățile profesorilor
și ale elevilor noștri, concretizate în consiliere, în competiții și proiecte
implementate cu mult succes. Considerăm că această relație
profesională pe care o dezvoltăm aduce în atenție rolul esențial al
profesiei contabile și al profesioniștilor care o practică în economia
națională. Vă felicităm pentru tot ceea ce realizați, pentru implicarea
în viața economică și socială, iar în numele Colegiului Economic
„Octav Onicescu” vă dorim să mențineți tradiția pentru performanță
și să evoluăm împreună. La mulți ani, CECCAR, experților contabili și
contabililor autorizați!
Corina Velenciuc, director adjunct,
Colegiul Economic
„Octav Onicescu” Botoșani

O zi plină de emoții pentru un eveniment unic,
pe care suntem norocoși să îl trăim. Eu am avut
acest privilegiu, de a sărbători alături de colegii
mei profesioniști contabili acest centenar. Am
fost plăcut impresionată de prezența
reprezentanților tuturor instituțiilor locale, am
simțit că suntem apreciați și respectați, că
reprezentăm o forță de decizie la nivel local.
Mesajele transmise m-au emoționat și, în
același timp, m-au făcut mândră că am ales
această profesie, de expert contabil.
Eugenia Dăscălescu,
expert contabil
Trăim o perioadă crucială în istoria omenirii, a gândirii
economice, în care se caută noi criterii, noi concepte,
noi valori şi noi certitudini. Din triada economic, politic,
social, trebuie să fie prioritar economicul și din acest
motiv se impune „o nouă dogmă”, şi anume: „Căutaţi
mai întâi împărăţia economiei şi toate se vor adăuga
vouă”. Economistul reprezintă unul dintre personajelecheie ale vieţii economice şi sociale. Adevăratul
economist trebuie să fie manager şi întreprinzător
eficient. Din cuvântările invitaților a reieşit faptul că a
sosit momentul când trebuie „să-i dăm Cezarului ce este
al Cezarului”, adică recunoaşterea rolului, importanţei
şi valorii profesionistului contabil. Felicitări tuturor!
Valentin Ghițun, consilier superior,
AJFP Botoşani, expert contabil

Filiala Botoșani
Avem o moștenire istorică a profesiei cu care
foarte puține organizații profesionale se pot
mândri. Centenarul profesiei contabile
reglementate în țara noastră a prilejuit, pe
lângă festivitățile protocolare, și un moment de
reîntâlnire a membrilor filialei după o lungă
perioadă, din cauza pandemiei. Au fost
schimbate impresii profesionale, s-au întreținut
relațiile colegiale existente și s-au pus bazele
unor relații noi cu membrii recent intrați în
CECCAR. La mulți ani, stimați colegi!
Ilie Străteanu,
contabil autorizat

Poate pentru că 13 îmi poartă noroc, poate pentru
că de circa 13 ani îmi construiesc visul alături de
CECCAR, poate pentru că oamenii de aici sunt de
calitate, poate pentru că domnul președinte, Viorel
Alexandru, este prima persoană din cariera mea cu
care am susținut un interviu, în 1994, poate și
pentru că ne era dor de oameni, pentru toate
acestea 13 iulie 2021 a fost o zi memorabilă! 100 de
ani de la înființarea CECCAR în 2021, ca o
confirmare a tot ce facem fiecare dintre noi pentru
și împreună cu colaboratori, colegi, clienți!
Mulțumesc cu inima pentru această zi, pentru
organizare, pentru suport, pentru încredere, pentru
surprize și pentru bucuria momentelor!
Carmen Damaschin, expert contabil

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 spunându-le
„ContaȚi pe Noi! ContaȚi, cu Noi! Evoluăm împreună!”.
Dragi colegi, vă urez „La mulți ani!”, multă sănătate și
îndeplinirea tuturor dorințelor!

Filiala Brașov

Nicolae Băjan, președintele Consiliului
Filialei CECCAR Brașov

Vă felicit pentru marcarea celor 100 de ani
de la înființare, pentru profesionalismul de
care ați dat dovadă, pentru faptul că avem
un parteneriat solid. Sunteți activi alături de
autoritățile și instituțiile statului. Vă urăm să
aveți succes în continuare și să ne fiți alături,
ca până acum!
Adriana Donţu, director executiv
Servicii Interne, Direcția Generală
Regională a Finanțelor Publice Brașov

Sunt licențiată în drept, lucrez cu legi, la început ca avocat, apoi în
conducerea Consiliului Județean, ulterior în Parlament, iar acum ca
subprefect al județului. Redau aceste repere biografice dintr-un singur
motiv: sunt convinsă că și domeniul meu de expertiză, la fel ca al
dumneavoastră, poate părea arid, chiar plictisitor pentru necunoscători.
Dar știu că fiecare profesie își are frumusețea sa, provocările și satisfacțiile
sale, momentele de bucurie și împlinire. Sunt onorată că împărtășesc cu
dumneavoastră un astfel de moment, mai cu seamă că se împlinește un
secol de la reglementarea profesiei contabile în România. Reprezentați o
verigă foarte importantă în orice business, o expertiză indispensabilă
bunei funcționări a oricărei activități, fie ea publică sau privată. Prezentul
a impus atât transformări semnificative în funcționarea instituțiilor
publice, cât și regândirea modelelor de business, ceea ce înseamnă că și
profesia dumneavoastră trebuie să se adapteze noilor provocări și
transformări în ceea ce privește relația cu mediul de afaceri și cu
autoritățile statului. Oportunitățile și provocările profesiei contabile în era
digitală sunt teme de actualitate și îmi exprim convingerea că veți ști să
profitați de acestea. Vă urez mult succes în activitate!
Izabella-Agnes Ambrus, subprefect al județului Brașov

Filiala Brașov

Cunosc zona financiar-contabilă de mai mulți ani, ca manager, ca patron, ca
primar, acum ca vicepreședinte al Consiliului Județean, lucrez cu mediul
economic, lucrez cu contabili, cu economiști. Vă cunosc pe foarte mulți dintre
dumneavoastră, profesori universitari, profesioniști contabili, oameni care s-au
dedicat acestei profesii și care au ajutat, de-a lungul timpului, ca
managementul să se desfășoare în condiții firești, în condiții normale. Cum am
fi noi sau cum am putea fi noi buni manageri dacă alături de noi nu am avea
un bun economist?! Cu mulți ani în urmă aș fi spus „da, se poate”. Însă,
lucrând în mediul privat, am înțeles că este vitală activitatea dumneavoastră,
că este mai mult decât importantă. Și când lucrezi cu bani publici, nu numai că
am înțeles, mi-am dat seama că fără implicarea dumneavoastră, fără un
economist, nu se poate. Am conștientizat cât de important este să cheltuiești
acei bani publici cu discernământ, conform prevederilor legale. Și sincer să fiu,
poate că ar trebui să vi se spună mai des, nu de la acest nivel, poate chiar mai
de sus, că un economist bun este și un jurist desăvârșit, pentru că te protejează
de tot ceea ce s-ar putea întâmpla rău în activitatea de management. În semn
de prețuire și recunoaștere a contribuției remarcabile la dezvoltarea profesiei
contabile, precum și la pregătirea și perfecționarea unei veritabile elite a
specialiștilor contabili, cu ocazia împlinirii a 100 de ani de la înființare, vă
oferim din partea Consiliului Județean o plachetă, alături de sincere felicitări și
mult succes în continuare!
Șerban Tudorică, vicepreședintele
Consiliului Județean Brașov

Sunt mândru că fac parte din acest corp profesional de elită, un corp
care, după părerea mea, este unul dintre cele mai importante din
țară. Când spun asta mă bazez pe faptul că activitatea
dumneavoastră este extrem de importantă, iar de calitatea acesteia
beneficiază tot ce înseamnă activitatea economică și nu numai a
instituțiilor publice. Pe baza informațiilor pe care le oferiți se iau
decizii extrem de importante. Mi-a plăcut ce au spus antevorbitorii
mei: „Profesia contabilă face parte din mecanismul economiei” și
rezonez cu această afirmație. Fără această profesie, nimic nu poate
funcționa. Din partea instituției pe care o reprezint, ANAF, vă
transmit felicitări pentru activitatea pe care o desfășurați, pentru
calitatea cu care vă îndepliniți obligațiile declarative și de plată, sunt
sigur că o veți face în continuare la același nivel, sper că și noi, prin
serviciile pe care le oferim, să reușim să ne ridicăm la nivelul
așteptărilor. Încercăm să simplificăm cât mai mult activitatea
dumneavoastră, să ne îndreptăm spre digitalizarea despre care se
vorbește atât de mult. La acest ceas aniversar, și nu oricare, respectiv
centenarul profesiei contabile, vă urez multă sănătate, „La mulți
ani!” și să ne revedem și în anii următori cu zâmbetul pe buze!
Mihai Hîrlab, șef administrație,
Administrația Județeană
a Finanțelor Publice Brașov

Vă felicit pentru activitatea dumneavoastră în
calitate de experți contabili și contabili
autorizați, pentru colaborarea bună pe care
am avut-o la nivel instituțional. Vă doresc să
vă îndepliniți toate obiectivele pe care vi le-ați
propus, sănătate și să ne vedem cu bine în
fiecare an! La mulți ani, profesioniștilor
contabili! La mulți ani, CECCAR!

Filiala Brașov

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

Susțin profesia dumneavoastră, definitorie
pentru economia de piață. Activitatea
profesioniștilor contabili este esențială pentru
un mediu de afaceri sănătos și constituie un
factor-cheie pentru dezvoltarea
antreprenoriatului, fiind, în același timp, extrem
de importantă și pentru instituțiile publice. Vă
felicit pentru centenarul profesiei, pentru
activitatea dumneavoastră și vă urez mult
succes în continuare!

În această zi deosebită pentru dumneavoastră avem deosebita
plăcere să felicităm toți specialiștii care activează în domeniul
contabilității. Profesia pe care v-ați ales-o nu este deloc ușoară,
dar eforturile dumneavoastră contribuie semnificativ la
dezvoltarea mediului de afaceri, profesioniștii CECCAR fiind
consilieri strategici ai managerilor, preocupându-se ca
businessurile să fie sănătoase. Cu această ocazie vă transmit din
partea Oficiului Național al Registrului Comerțului Brașov sincere
felicitări și urări de bine, mult succes în activitatea profesională,
realizări majore, perseverență și optimism! Vă asigurăm de
întreaga noastră apreciere pentru munca asiduă a tuturor
experților contabili și contabililor autorizați, membri CECCAR,
având convingerea unei strânse și fructuoase colaborări și în
viitor. Importanța și rolul profesiei dumneavoastră sunt
incontestabile. Sincere felicitări la ceas aniversar! La mulți ani!
Tatiana Toma, directorul Oficiului
Registrului Comerțului de pe lângă
Tribunalul Brașov

Liviu Butnariu, primarul
orașului Râșnov
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Din partea Camerei de Comerț și Industrie Brașov vă urez un
sincer „La mulți ani!” pentru cei 100 de ani de la reglementarea
profesiei contabile. Ascultându-l pe domnul profesor Gabriel
Brătucu, care mi-a fost profesor la Universitatea Transilvania, îmi
aduc aminte de un citat de la cursurile domniei sale: „Un
antreprenor face lucrurile care trebuie, dar un manager financiar,
un contabil face lucrurile cum trebuie”. Așadar este foarte
important aportul dumneavoastră în ghidarea managerilor. Noi
am avut o interacțiune foarte activă cu membrii CECCAR, cu
ocazia derulării diverselor programe de finanțare. Cu ajutorul
dumneavoastră am reușit să sprijinim mediul de afaceri, să
ajutăm managerii care ne sunt membri sau nu ne sunt membri și
împreună să implementăm cu succes proiectele lor. La mulți ani
și să aveți în continuare multă putere de muncă!
Cosmin Roșia, directorul Camerei de
Comerț și Industrie Brașov

În 1913, regele Carol I înființa Academia de Înalte Studii
Comerciale din București, actuala Academie de Studii
Economice, una dintre cele mai importante instituții de
învățământ superior economic ale României. Opt ani mai târziu,
în 1921, Ferdinand I, Întregitorul de țară, semna decretul regal
prin care a fost reglementată profesia contabilă în țara noastră.
Sunt 100 de ani în care colegii din domeniul contabilității au
contribuit serios la conturarea și dezvoltarea învățământului
superior economic din România. Sunt conștient de valoarea
colegilor mei din domeniul contabil, știu ce importanță au
pentru Brașov, pentru România, îi felicit pentru munca pe care o
depun, alături de noi, cei care formăm la ora actuală cea mai
mare facultate a Universității Transilvania din Brașov –
Facultatea de Științe Economice și Administrarea Afacerilor.
Parafrazând sloganul CECCAR, „contăm pe dumneavoastră,
contăm cu dumneavoastră” și în următorii 100 de ani!
La mulți ani!
Prof. dr. Gabriel Brătucu, decanul
Facultății de Științe Economice și
Administrarea Afacerilor, Universitatea
Transilvania din Brașov
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Între instituția pe care o reprezint și Corpul
dumneavoastră profesional există o colaborare foarte
veche, de peste 20 de ani, una pe care o apreciez ca fiind
foarte bună și cu siguranță benefică pentru cei pe care
dumneavoastră îi consiliați, deoarece scopul nostru este
în mare parte comun, acela de a-i îndruma pe angajatori
în sensul de a-și desfășura activitatea în deplină
concordanță cu prevederile legale. Este greu de sintetizat
în câteva fraze activitatea profesioniștilor contabili. Am
convingerea că structura dumneavoastră profesională a
fost implicată de-a lungul timpului în tot ceea ce a
însemnat progres în societatea românească, în special
progres economic, fără de care nu putem vorbi despre
evoluție, activitatea dumneavoastră fiind una dintre cele
care contribuie esențial la progresul oricărei societăți. La
mulți ani!
Adrian Reit, inspector-șef,
Inspectoratul Teritorial de Muncă

„La mulți ani!” din partea Corpului profesional al avocaților.
Profesia dumneavoastră a ajuns la o vârstă respectabilă, nu
spun venerabilă, pentru că, dacă profesia dumneavoastră a
împlinit un secol de existență reglementată, profesia de avocat
va împlini în curând un secol și jumătate. În sloganul Zilei
Naționale a Contabilului Român, „Tradiție pentru viitor. Evoluăm
împreună!”, sunt cuvinte cu o semnificație deosebită, „tradiție” și
„evoluție”. Sunt cuvinte care denotă o preocupare pentru găsirea
soluțiilor la provocările cu care mediul economic se va confrunta,
soluții care nu pot fi găsite în lipsa unor acumulări substanțiale,
a unei experiențe care, iată, a împlinit acum 100 de ani. Și
dumneavoastră, și noi ne desfășurăm activitatea într-un mediu
economic aflat parcă într-un nesfârșit proces de tranziție care
obligă la un permanent efort de adaptare, în condițiile în care
resimțim tot mai mult amprenta digitalizării, a globalizării. În
acest context, cred că ar fi oportun un efort comun de a
identifica noi modalități de colaborare. La mulți ani și cât mai
multe și cât mai frumoase realizări profesionale!
Cătălin Marius Joița, avocat, Baroul Brașov
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În numele instituției pe care o reprezint, felicit
CECCAR în contextul centenarului, un eveniment
important pentru profesia contabilă din România,
cea care contribuie la bunul mers al economiei.
Activitatea membrilor CECCAR contribuie la
asigurarea unui climat economic sănătos. Cu o
tradiție de 100 de ani în România, profesiile de
expert contabil și de contabil autorizat au un rol
esențial prin sprijinul, soluțiile și informațiile oferite
atât mediului de afaceri, cât și instituțiilor publice.
Vă felicităm pentru activitatea dumneavoastră și vă
dorim mult succes în continuare! La mulți ani,
CECCAR!
Cristina Corbeanu, reprezentantul
Direcției Fiscale – Impozite și Taxe Brașov

Sărbătorirea a 100 de ani de la înființarea instituției dumneavoastră reprezintă un
moment semnificativ în viața economică și nu numai, întrucât este, pe de o parte, un
prilej de apreciere a generațiilor de contabili autorizați și experți contabili care și-au
desfășurat activitatea cu onoare și cu responsabilitate profesională în această
instituție, iar pe de altă parte, o ocazie de a reafirma vocația și valoarea
profesioniștilor din acest domeniu în contextul societății contemporane. Este o onoare
deosebită pentru Corpul notarilor publici din Brașov să le adreseze membrilor CECCAR
felicitări colegiale cu ocazia sărbătoririi celor 100 de ani de prezență remarcabilă,
apreciind implicarea dumneavoastră în rezolvarea problemelor care apar,
participarea activă la discuții, iar schimbul continuu de păreri ne-a ajutat mereu în
descoperirea și rezolvarea situațiilor apărute, profesia contabilă fiind reprezentată în
toate domeniile. Nicio întreprindere, instituție, organizație mică sau mare nu poate fi
concepută fără munca unui contabil. Să fii contabil înseamnă să asiguri un nivel înalt
de încredere și etică profesională, înseamnă responsabilitate față de semeni, înseamnă
cunoașterea profundă a standardelor profesionale, a legislației fiscale și a legislației
muncii. V-ați gândit vreodată cât de mult îi ajutați pe ceilalți? Prin simplul fapt că le
oferiți sfaturi profesioniste, prin actele contabile întocmite, asigurați liniștea colegilor
mei, din punct de vedere financiar-contabil, munca și perseverența dumneavoastră
sunt factorii necesari pentru succesul și prioritatea oricărei activități care implică
servirea interesului public, așa cum o facem și noi, notarii, prin profesia notarială.
Apreciem implicarea dumneavoastră, vă dorim mult succes în continuare și ne
bucurăm să vă avem alături! Să vă bucurați de admirația și respectul societății pentru
efortul depus și realizările obținute! Am convingerea că relațiile reciproce care s-au
statornicit de-a lungul timpului se vor consolida continuu. La mulți ani!
Nicușor Crăciun, președintele
Camerei Notarilor Publici Brașov

Filiala Brăila
Mă bucur să ne întâlnim după restricțiile din ultima
perioadă. E un moment frumos și mă bucur că sunteți
într-un număr atât de mare. Sunt convins că o să ne
reluăm viața de dinainte și astfel de evenimente vor fi
din ce în ce mai dese. Este o zi călduroasă, dar la fel
este și când vin contabilii cu bugetul la Primărie.
Contabilii sunt foarte grijulii și mai responsabili decât
noi, cei din administrație, în cheltuirea banilor, fie ei
sau privați. De cele mai multe ori reușim să facem
echipă. Este principalul lucru în activitatea unei
societăți sau a unei instituții publice: echipa formată
din cei care semnează pentru cheltuirea banilor și cei
care iau deciziile.

„Tradiție pentru viitor. Evoluăm împreună” este sloganul sub
egida căruia se desfășoară manifestările dedicate Zilei
Naționale a Contabilului Român. Profesioniștii contabili au
evoluat împreună cu mediul de afaceri, cu instituțiile de
reglementare, cu instituțiile publice, încercând să se adapteze
din mers schimbărilor și să identifice cele mai potrivite soluții
pentru a asigura sprijinul necesar businessurilor și instituțiilor
prin servicii de calitate, adaptate la standardele internaționale.
Profesionistul contabil îndeplinește cu succes multiple roluri
care conferă siguranță antreprenorilor, managerilor și
instituțiilor. Pe lângă profesia de bază, acesta are rol și de
consilier, confident, analist facilitator în diferite domenii, altele
decât profesia de bază. La mulți ani, dragi colegi!

Viorel Marian Dragomir, primarul
Municipiului Brăila

Gheorghe Stroe, președintele Consiliului
Filialei CECCAR Brăila

Mă bucur că pot fi alături de dumneavoastră la
acest important eveniment. Un secol de profesie
contabilă este uluitor. Istoriile noastre, a Băncii
Naționale și a CECCAR, se întrepătrund. Vă
mulțumesc, în numele instituției, pentru
colaborarea foarte bună. Vă urez „La mulți ani!”,
să fiți sănătoși și să ne vedem mai des. Să aveți
multe realizări în plan personal și profesional!
Laura Țupea, directorul
Agenției Brăila a BNR

Stimați invitați, dragi profesioniști, la mulți
ani! Este un moment aniversar și extraordinar de
frumos pentru dumneavoastră, cei care
reprezentați o profesie onorabilă. Colaborarea
dintre cele doua instituții – CECCAR Filiala Brăila și
Universitatea „Constantin Brâncoveanu” – este
una solidă și funcționează de ani buni. Vă doresc
să aveți parte de realizări profesionale și
personale și să fiți sănătoși.
Conf. univ. dr. Camelia Vechiu, decan,
Facultatea de Management – Marketing
în Afaceri Economice Brăila (Universitatea
„Constantin Brâncoveanu” Piteşti)

Filiala Brăila
Nu trebuie să uitam câteva repere în ceea ce
privește Brăila: a fost primul oraș din
Muntenia care a organizat cursuri
comerciale în școlile sale; de asemenea, sunt
150 de ani de când a luat ființă în Brăila
Școala Reală Comercială, având ca director
pe Ion C. Lerescu, doctor în științe
administrative și juridic. Vă urez, dragi colegi
din Brăila și din întreaga țară, un călduros
„La mulți ani!”.
Vasile Abrașu,
expert contabil

La mulți ani! Mă bucur că sunt alături de
dumneavoastră astăzi, în această zi
specială. Expertiza dumneavoastră e foarte
importantă pentru noi și ne ajutați în ceea
ce vrem să întreprindem pentru o viață mai
bună, pentru copiii și nepoții noștri. Nu este
ușor, ne dorim să readucem Brăila acolo
unde a fost odată, un oraș frumos,
cosmopolit, cu o istorie bogată și o cultură
extraordinară.
Francisk Iulian Chiriac, președintele
Consiliului Județean Brăila

Mă bucur să vă revăd, mai ales că astăzi împliniți o cifră
rotundă, frumoasă. În această perioadă v-am simțit lipsa, mai
ales a întâlnirilor profesionale organizate fizic, la sală.
Într-adevăr, am avut ocazia să ne întâlnim, totuși, prin
tehnicile moderne de comunicare la distanță, implementate de
instituția noastră și pe care dumneavoastră le-ați îmbrățișat
foarte repede. Vă felicit pentru modul în care ați traversat
această perioadă dificilă. Vă felicit pentru profesionalismul de
care ați dat dovadă și care este recunoscut. Vă doresc din
suflet sănătate multă și spor la treabă în continuare, pentru că
de prestația dumneavoastră profesională fiecare dintre noi
depindem. Sunteți primul asistent al managerului în orice
activitate și vă doresc din tot sufletul „La mulți ani!”.
Mihaela Ciorășteanu, șef administrație,
AJFP Brăila

Filiala București
Semnificația zilei de 13 iulie pentru profesia contabilă devine în acest an una deosebită. Astăzi, 13 iulie
2021, 41 de județe și Municipiul București sărbătoresc 100 de ani de la reglementarea profesiei
contabile în țara noastră, 100 de ani de la înființarea Corpului profesional care gestionează această
profesie.
Astăzi, la o sută de ani, ne regăsim în postura de a fi cel mai mare corp profesional din România, pe
date statistice, un corp profesional care în aproape 30 de ani a reușit să-și reclădească patrimoniul,
fiind reprezentat în fiecare județ prin filiale proprii și angajați care să deservească atât interesele
profesiei, cât și interesul public prin parteneriatele pe care le avem, la nivel local, cu instituțiile și
autoritățile de reglementare.
Digitalizarea și globalizarea câștigă teren cu pași repezi, iar noi ne concentrăm pe adaptarea la aceste
cerințe. Este absolut evident că profesia contabilă – și acest lucru se poate proba – a fost întotdeauna
portstindardul transformărilor în ceea ce privește modelul de afaceri, în ceea ce privește modul de
gândire al antreprenorilor.
Astăzi, iată, după această criză generată de pandemia de COVID-19, profesioniștii contabili sunt cei
care au înțeles cel mai bine ce înseamnă reziliența unei afaceri și au sprijinit antreprenorii pentru
crearea acestei reziliențe absolut necesare într-un mediu economic din ce în ce mai incert, din ce în ce
mai schimbător.
Toate acestea însă nu se puteau realiza decât în parteneriat cu toate părțile interesate de dezvoltarea
socio-economică a României – autoritățile și instituțiile de reglementare, mediul antreprenorial, mediul
profesional, din care facem și noi parte, și mediul academic.
Tocmai de aceea, în semn de prețuire a colaborării dintre CECCAR, dintre profesia pe care o reprezintă,
și autoritățile și instituțiile de reglementare, mediul antreprenorial, mediul academic, am dorit ca în
cadrul acestui eveniment festiv să oferim medalia aniversară care pecetluiește acest moment istoric
pentru profesia contabilă din România și, spunem noi, chiar pentru istoria României.
Așa cum, în urmă cu o sută de ani, România era în clubul select al țărilor care aveau profesia contabilă
reglementată, astăzi ne putem mândri că suntem în clubul select al țărilor care sărbătoresc centenarul
profesiei contabile reglementate. O simplă analiză evidențiază faptul că este o legătură directă între
performanța economică și reglementarea profesiei contabile, marile puteri economice ale lumii având
această profesie reglementată de peste o sută de ani.
Întotdeauna am susținut că, așa cum un medic este necesar pentru noi, pentru a ne asigura și
supraveghea sănătatea, așa este necesar și un profesionist contabil pentru a asigura și supraveghea
sănătatea unei afaceri.
La mulți ani!

Prof. univ. dr. Robert-Aurelian Șova,
președintele Consiliului superior al CECCAR

Filiala București
100 DE ANI DE TRADIȚIE PENTRU VIITOR
100 DE ANI DE LA REGLEMENTAREA PROFESIEI CONTABILE ÎN
ROMÂNIA
Două semnificații întrunite sub egida a 100 de ani, sărbătorite de
CECCAR la nivel național. Avem ocazia de a ne exprima mândria de a
fi contemporani cu centenarul profesiei contabile, o profesie nobilă,
de tradiție, care a contribuit la construirea României moderne în
perioada interbelică.
Manifestările organizate astăzi în toate județele și în Municipiul
București, cu prilejul Zilei Naționale a Contabilului Român,
demonstrează încă o dată ceea ce am exprimat cu fiecare ocazie,
respectiv că forța CECCAR stă în unitatea CECCAR.
Și, ca de fiecare dată, privim cu încredere spre viitor, în interesul
profesiei contabile, în slujba interesului public, al mediului de afaceri,
și acționăm cu „Putere prin Competență!”.
„ContaȚi pe Noi. ContaȚi, cu Noi. Întotdeauna!”
Aurel Andrei, președintele Consiliului
Filialei CECCAR București

Cu prilejul participării la acest măreț eveniment, m-am simțit
mândră și binecuvântată. Fac această afirmație fără să fiu lipsită de
modestie sau smerenie. Mândră pentru că fac parte dintr-un corp
profesional de seamă, care se poziționează la loc de cinste atât pe
plan național, cât și internațional, cu rădăcini trainice crescute din
semințele sădite de colegii noștri mai „avansați în vârstă și
cunoaștere", care au primit permisiunea de a se muta în alte planuri
din care, cred eu, ne privesc cu drag și cu mulțumire. Binecuvântată
pentru că mi s-a permis să trăiesc într-o perioadă ca aceasta, când
celebrăm, printre alte evenimente, rădăcini crescute de 100 de ani!
Puternice și , cred eu, din ce în ce mai roditoare.
Luminița Ene, expert contabil

Filiala București
Felicit Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România pentru împlinirea a 100 de ani de la
înființarea organizației, prin Decret Regal, ca organism profesional independent.
De la înființare și până în prezent, CECCAR a evoluat consecvent în direcția profesionalizării activităților contabile din
România. Într-o lume în continuă schimbare, membrii CECCAR au înțeles să se adapteze în permanență, pentru a
răspunde în mod adecvat exigențelor profesiei.
Economiile tuturor statelor au traversat în 2020 o criză fără precedent, ale cărei cauze au fost de ordin sanitar și nu
economic. Criza a adus noi provocări și a marcat nevoia de stabilitate și reziliență la nivel mondial.
Astfel, profesia dumneavoastră a căpătat o și mai mare importanță. Activitatea pe care o desfășurați cu dedicare și
seriozitate s-a aflat într-o continuă profesionalizare, însă în ultimul an și jumătate ați demonstrat capacitatea
deosebită de adaptare a unei profesii cu o lungă tradiție.
În acest context, apreciez în mod deosebit sprijinul pe care contabilii din toată țara l-au acordat mediului de afaceri
în anul pandemiei. Măsurile economice de tipul schemei de șomaj tehnic sau al programului redus de lucru
Kurzarbeit constituie doar câteva exemple în privința cărora companiile au avut nevoie de sprijinul dumneavoastră.
În acest sens, doresc să subliniez rolul și responsabilitatea deosebită pe care le aveți în asigurarea unui climat
economic eficient.
În prezent, prognozele economice sunt dintre cele mai optimiste, însă provocările în planul politicilor economice nu
lipsesc deloc. Ne dorim reforme echilibrate și investiții consistente, pentru a obține beneficii concrete și rezultate
exacte, precum munca depusă de contabili în economia noastră.
Cu toții cunoaștem importanța rolului pe care economiștii, dar și contabilii îl au în fundamentarea politicilor
economice, în consolidarea disciplinei financiare sau în asigurarea transparenței și a predictibilității de care
economia are nevoie.
Nu pot să nu menționez necesitatea asigurării unei educații economice și financiare solide, care ghidează subtil, dar
esențial, dezvoltarea economică. Tocmai de aceea, sunt necesare eforturi comune ale statului, ale universităților și ale
mediului de afaceri pentru dezvoltarea unor programe de studii cât mai competitive, adaptate realităților.
Doamnelor și domnilor,
Contextul pandemic demonstrează, încă o dată, cât de importantă este tranziția digitală pentru susținerea unui
mediu de afaceri performant.
Digitalizarea și tehnologia informației își fac simțite prezența în fiecare profesie, aducând noi beneficii și oportunități.
Profesia dumneavoastră trebuie să fructifice cât se poate de mult avantajele digitalizării, globalizării și externalizării
serviciilor-suport și să se adapteze constant la inovațiile care ne schimbă deja perspectivele și modul de lucru.
Mediul de afaceri din România are nevoie, în continuare, de sprijin din partea specialiștilor din profesia
dumneavoastră, pentru a putea recupera neajunsurile aferente recentei crize, pentru a putea accesa eficient
fondurile europene fără precedent alocate țării noastre, investiții prin care să schimbăm direcția de politică
economică și de dezvoltare a României.
Stimați invitați,
Împlinirea a 100 de ani de la înființarea CECCAR este un moment potrivit nu doar pentru bilanț. Vă încurajez să priviți
spre viitor, spre provocările cu care profesia de contabil și profesiile economice, în general, se vor întâlni în perioada
următoare și să acționați cu ambiție și determinare.
Vă mulțumesc, vă doresc sănătate și mult succes!

Mesajul Președintelui României, Klaus Iohannis,
transmis de Cosmin Marinescu, Consilier Prezidențial,
Departamentul Politici Economice și Sociale

Filiala București
Astăzi se împlinește un secol de la recunoașterea profesiei
contabile în țara noastră, prin Decret Regal semnat de
străbunicul meu, Regele Ferdinand. Sunt mândră de rolul
important pe care înaintașii mei l-au avut în sprijinirea și
încurajarea acestei profesii.
Pentru o economie puternică este nevoie de afaceri
durabile, cu potențial solid, iar profesioniștii contabili au
un rol esențial și strategic în dezvoltarea acestora. De-a
lungul timpului, v-ați asumat inițiative în direcția
modernizării profesiei și asigurării întregii game de servicii
contabile, într-un mod deschis și accesibil.
Cu ocazia acestei aniversări, felicit Corpul Experților
Contabili și Contabililor Autorizați din România pentru
munca, pasiunea și creativitatea cu care se implică, zi de zi,
în perfecționarea, inovarea și promovarea acestei profesii
unice și esențiale pentru dezvoltarea societății și a mediului
economic.
Vă doresc succes și inspirație pentru a realiza tot ceea ce vați propus!
Majestatea Sa Margareta,
Custodele Coroanei Române

Am plăcerea să vă felicit, în numele meu și al instituției pe care o reprezint,
Banca Națională a României, pentru aniversarea unui secol de la înființarea
Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România.
Vă urez ca în al doilea veac să dați aceeași strălucire unei profesii învestite cu
marea răspundere pentru corectitudine în împlinirea dreptului de proprietate.
Profesioniștii din Banca Națională a României, care mi se alătură cu gând
aniversar, sunt, ca și membrii CECCAR, motivați în a face ca mersul economiei
noastre să fie în concordanță cu standardele cele mai înalte ale societății de azi.
Considerăm că împreună putem da strălucire angajamentului de conștiință ca
proiectele de dezvoltare și modernizare în care este angajată țara să aibă
necondiționat suportul profesiilor noastre.
Știu ce faceți – și prețuiesc eforturile voastre – pentru ridicarea culturii
profesionale a membrilor CECCAR și, prin puterea exemplului, pentru creșterea
gradului de profesionalizare al tuturor specialiștilor în economie, în luarea
deciziilor privind gestionarea eficientă a capitalului și aplicarea celor mai
corecte soluții la problemele funcționării corecte a lucrurilor la toate nivelurile.
Vă îndemn ca organizația dumneavoastră să fie fermentul promovării, pe lângă
cultura profesională, și a culturii legalității, mai ales într-o perioadă în care este
necesară utilizarea integrală a resurselor pentru saltul de performanță
economică presupus de integrarea deplină în economia europeană.
Fie ca acest ceas aniversar să vă dea suplimentul de energie pentru a fi tot mai
buni în profesie.
La mulți ani Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România!
Guvernatorul Băncii Naționale a României,
acad. Mugur Isărescu

Filiala București

Am plăcerea să vă adresez, atât în nume personal, cât și în calitate de
președinte al Curții de Conturi a României, cele mai sincere felicitări cu
ocazia Zilei Naționale a Contabilului Român, care anul acesta
marchează și 100 de ani de la reglementarea profesiei contabile în
România, un secol de la înființarea Corpului Experților Contabili și
Contabililor Autorizați din România (CECCAR).
Tradiția centenară a instituției pe care o conduceți, Corpul Experților
Contabili și Contabililor Autorizați din România (CECCAR), se reflectă, în
calitatea sa de organism profesional, în preocuparea continuă de
dezvoltare a competențelor și abilităților profesionistului contabil, care
să îi permită acestuia furnizarea de servicii suplimentare celor
tradiționale. În acest sens, CECCAR se întâlnește pe tărâm profesional cu
o altă instituție de tradiție din România, Curtea de Conturi, aflată, de
asemenea, într-un amplu proces de modernizare și transformare.
În aceste momente jubiliare vă adresez dumneavoastră, stimate
domnule președinte, precum și tuturor experților contabili pe care îi
reprezentați, un sincer „La mulți ani!” și mult succes în activitatea pe
care o desfășurați, importantă atât pentru sectorul economic, cât și
pentru societatea românească în ansamblu.
Mihai Busuioc, Președintele Curții
de Conturi a României

Aș dori să fac referire la un subiect despre care se vorbește, pe
nedrept, mult prea puțin, respectiv rolul contabilului în instituțiile
publice. După cum cunoașteți, avem circa 13.800 de instituții publice
cu personalitate juridică în țară. De aici rezultă că numărul
contabililor și economiștilor care își desfășoară activitatea în aceste
instituții este mult mai mare. Activitatea lor este ghidată atât de Legea
contabilității nr. 82/1991, cât și de Legea nr. 500/2002 privind
finanțele publice. În 2005, odată cu aprobarea Ordinului 1.917,
contabilitatea în instituțiile publice a trecut pe sistemul de
angajamente, astfel încât astăzi avem deja o apropiere foarte mare
între cele două sisteme, respectiv contabilitatea din instituțiile publice
versus contabilitatea din cadrul companiilor. Și pe această filieră,
colegii mei din Ministerul Finanțelor fac eforturi, participă la diverse
grupuri de lucru. Aș menționa în special Grupul de lucru de la Comisia
Europeană, în care se lucrează pe standardele europene de
contabilitate pentru sectorul public, EPSAS-urile, care se vor baza pe
standardele internaționale specifice sectorului public, IPSAS-uri, dar și
pe sistemul european de conturi, EPSA.
După cum observați, ne așteaptă noi provocări în viitor și pe acest
segment și vom aprecia în mod deosebit aportul dumneavoastră
pentru consolidarea acestui segment al contabilității.
În încheiere, aș dori să vă mulțumesc pentru atenție și aștept cu
nerăbdare să participăm cu toții, anul viitor, la ediția de „majorat” a
acestui eveniment. Vă mulțumesc.
Attila Gyorgy, secretar de stat,
Ministerul Finanțelor

Filiala București

Mi-ar plăcea ca astăzi să nu mă priviți ca pe secretarul de stat
Valentina Saygo, ci ca pe profesionistul contabil care înțelege,
poate mai bine decât oricine, profesia contabilă, care își dorește ca
această profesie să fie privită din altă perspectivă și, de asemenea,
să țineți cont că ușa Ministerului Economiei, respectiv a mea sau
adresa de e-mail vă vor fi întotdeauna deschise.
Dragi colegi de profesie, 100 de ani aniversari să vă aducă tot
atâta putere de muncă, încredere unul în celălalt, îndrăzneală și
implicare. Iar mesajul ministrului Claudiu Năsui este de felicitări și
speranța într-o bună colaborare și pe viitor.
La mulți ani, dragi profesioniști contabili! La mulți ani, CECCAR! Să
ne vedem la centenarul următor!
Mesajul din partea Ministerului Economiei,
Antreprenoriatului și Turismului, prezentat de Valentina
Saygo, secretar de stat

Dumneavoastră, contabilii autorizați și experții contabili, aveți un rol central în
viața companiilor. Suntem cu toții conștienți că prezența dumneavoastră este
indispensabilă în orice activitate economică, de la persoane fizice autorizate
până la companii multinaționale, pentru că unul dintre rolurile dumneavoastră
este de a da siguranță tuturor celor implicați în zona de afaceri și nu numai.
Împlinirea unui secol de la momentul înființării, prin Decret regal, semnat de
Regele Ferdinand I, a organismului profesional CECCAR este un moment plin de
emoție, dar, în același timp, și un moment de bilanț. Traversăm cu toții o
perioadă extrem de intensă în care transformarea, reinventarea, tranziția și
digitalizarea sunt cuvintele-cheie care definesc dinamica pieței muncii. Noile
tehnologii specifice erei digitale nu ocolesc pe nimeni, indiferent de domeniul de
activitate, și sunt convinsă că dacă astăzi, după o sută de ani, vă uitați în urmă,
constatați prin cât de multe transformări a trecut și profesia dumneavoastră. De
altfel, sunt convinsă că tema acestui moment aniversar, Tradiție pentru viitor.
Evoluăm împreună!, nu a fost aleasă deloc întâmplător și a avut ca punct de
plecare tocmai adaptarea permanentă la noile tendințe pe care le resimțim cu
toții. A fi contabil presupune îmbunătățirea permanentă a cunoștințelor și
abilităților și adaptarea continuă la provocările evoluțiilor economice și sociale,
iar dumneavoastră ați avut capacitatea, mereu, de a face aceste lucruri.
Doresc să vă felicit pentru evoluția pe care profesia dumneavoastră a
înregistrat-o timp de un secol, pentru credibilitatea pe care o aveți și pe care ați
construit-o cu mult efort, și să vă urez succes în activitățile pe care le
întreprindeți, asigurându-vă de respectul pe care îl am pentru această profesie
atât de importantă pentru mediul economic, dar și pentru societate, în
ansamblu

Mesajul ministrului Muncii și Protecției
Sociale, Raluca Turcan, transmis de
Mihnea Drumea, secretar de stat
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Este o bucurie, și o onoare, să mă aflu astăzi aici, alături de
dumneavoastră, la această aniversare, când marcăm 100 de ani
de continuă dezvoltare și adaptare la cerințele societății a unuia
dintre pilonii statului civilizat.
Contabilitatea s-a născut odată cu economia, fiind o parte
inseparabilă a acesteia, fără de care generarea de plusvaloare ar
deveni necuantificabilă și, prin urmare, doar un deziderat vag
apreciabil. Serviciile dumneavoastră se regăsesc în toate domeniile
de activitate, atât în spațiul privat, cât și în cel public, inclusiv la
nivelul Ministerului Afacerilor Interne.
Suntem cu toții de acord că ne aflăm într-o perioadă de tranziție, o
adevărată provocare cauzată de pandemia de COVID-19, care a
afectat societatea pe toate planurile și care ne-a obligat să găsim
cele mai bune soluții de redresare. Așadar, provocările despre care
vorbesc au un impact considerabil și asupra mediului economic și
implică eforturi comune considerabile, viziune și măsuri adaptate
la realitățile și legislația existente.
Vă felicit pentru tradiția pe care o păstrați de o sută de ani și pe
care o perpetuați cu responsabilitate și profesionalism și vă doresc
să vă bucurați de aceste clipe.

Sorina Coșbuc, consilier al
ministrului afacerilor interne

Îmi face o deosebită plăcere și mă simt onorată să mă aflu la un asemenea eveniment.
Este un eveniment foarte frumos. O sută de ani de profesie contabilă reprezintă un
moment cu totul deosebit și vă felicit pentru acest lucru.
Vă mulțumesc încă o dată pentru aportul dumneavoastră în cele mai importante și
complexe operațiuni la Registrul comerțului, și aici mă refer la operațiunile de divizare,
fuziune, majorare, reducere a capitalului, operațiuni care implică aporturi în creanțe,
aporturi în natură. Sunt operațiuni în care dumneavoastră participați efectiv prin
experiența pe care o aveți și lucrul acesta este de bun augur pentru instituția noastră.
Avem cea mai mare încredere în tot ceea ce dumneavoastră furnizați în calitate de
profesioniști. Ne vom pregăti, și dumneavoastră vă veți pregăti, pentru că, ce-i drept,
continuăm să privim către viitor. Ne așteaptă fuziunea/divizarea transfrontalieră, o
operațiune, un mecanism pe care încă nu îl avem. Avem o directivă în acest sens care va
intra în proces de transpunere legislativă la nivel național, deci vom avea și proiecte de
divizare transfrontalieră și schimbarea sediului de pe un stat membru pe celălalt stat
membru. În aceeași directivă avem la pachet aceste două mecanisme noi, și pentru
dumneavoastră, dar și pentru noi. Cu siguranță vom conlucra în aceste operațiuni.
Vă mulțumesc pentru invitație. Vă felicit pentru acest moment aniversar. Vă asigur de
întreaga noastră colaborare, pentru faptul că noi suntem deschiși și vrem să venim în
preîntâmpinarea tuturor problemelor. Așa cum a menționat foarte frumos domnul
președinte, colaborarea reprezintă cheia succesului în tot ceea ce ne propunem să facem.
Vă mulțumesc și vă doresc succes în continuare!

Valentina Burdescu, directorul Oficiului Național al
Registrului Comerțului

Filiala București

Felicit structurile CECCAR și inspectoratele teritoriale de muncă pentru modul
exemplar de derulare a protocolului dintre noi, stabilit, după cum știți, în
februarie 2012. Sper să colaborăm în continuare la fel. Vă lansez acum o
provocare. Noi facem, prin Planul Național de Redresare și Reziliență, un nou
ReGES, un ReGES online. După cum știți, am participat la foarte multe analize
ale dumneavoastră, ale structurilor CECCAR, atât centrale, cât și locale, și
acolo am luat la cunoștință anumite probleme ridicate de colegii
dumneavoastră. Acum ar fi oportun să le rezolvăm împreună. Le urez „La
mulți ani!” tuturor contabililor din România! Fără ei, știți, și fără inspectorii
de muncă nu se poate!
Dantes-Nicolae Bratu, inspector general de stat,
Inspecția Muncii

Profităm de acest prilej pentru a vă felicita pentru reziliență, ambiție și
capacitatea de a progresa și vă dorim mult succes în exercitarea
profesiei. Acum, la marcarea centenarului profesiei contabile
reglementate în România, ne bucurăm să constatăm valoarea
adăugată pe care profesioniștii contabili o aduc mediului economic.
Rolul dumneavoastră, al experților contabili și al contabililor
autorizați, în menținerea unui climat economic echitabil și stabil este,
și va continua să fie, fundamental.
Totodată, dorim să mulțumim, pe această cale, Corpului Experților
Contabili și Contabililor Autorizați din România pentru contribuția și
preocuparea sa continuă în formarea profesională, a abilităților și
capacităților profesioniștilor contabili și pentru asigurarea respectării
normelor profesionale de etică în domeniu.
Ne considerăm partenerul dumneavoastră și suntem mereu deschiși
în a colabora și a ne completa pentru un viitor mai bun. Avem
încredere că, împreună, vom evolua. Vă mulțumim!
Mesajul președintelui Agenției Naționale de
Administrare Fiscală, Mirela Călugăreanu,
transmis de Georgiana Stoian,
director general adjunct

Filiala București

Vă mulțumesc foarte mult pentru onoarea de a reprezenta aici, alături de
dumneavoastră, UGIR.
În ceea ce privește UGIR, ne întâlnim de foarte multe ori, activăm și
încercăm să găsim soluții, eu reprezint și constructorii, reprezint și
Federația Patronatelor Societăților din Construcții. În cadrul UGIR s-a creat
o colaborare între organizațiile componente, o colaborare care s-a
concretizat în modificări extrem de benefice ale legislației.
Vreau să mulțumesc în mod special CECCAR, din partea constructorilor,
pentru că la finalul anului 2018 a fost alături de noi și ne-a dat tot
sprijinul tehnic de care am avut nevoie pentru a justifica necesitatea
acelor măsuri care s-au luat în sprijinul sectorului construcțiilor.
Colaborarea cu dumneavoastră este extrem de benefică, o colaborare
care, pe lângă cea tehnică, legislativă, dacă va fi și în direcția
automatizării, robotizării și digitalizării, va fi nu de bun augur, va fi
esențială și va fi, de fapt este, o necesitate pentru viitorul nu îndepărtat, ci
foarte apropiat.
Vă mulțumesc foarte mult! Mult succes în continuare! La mulți ani!
Dantes-Nicolae Bratu, inspector general de stat,
Inspecția Muncii

Mă onorează invitația de a fi astăzi alături de dumneavoastră, când sărbătoriți
o sută de ani de când Regele Ferdinand a semnat decretul de înființare a
Corpului de Contabili Autorizați și Experți Contabili din România. Întâmplarea
face că ne apropiem și noi, Bursa de Valori București, de un reper, și reperul
acesta este de 140 de ani de la înființarea noastră, ca Bursă. Bursa românească
există din anul 1882, cu o mică pauză. Acesta este avantajul când apar mici
întreruperi în activitatea ta, că ai mai multe aniversări. Anul trecut am sărbătorit
25 de ani de la reînființare, anul viitor vom sărbători 140 de ani de la înființarea
Bursei de Valori București. Felicitări tuturor celor care faceți parte din CECCAR!
Este o colaborare foarte bună între dumneavoastră și Bursa de Valori București.
La Bursă există, în momentul de față, peste 400 de companii românești,
companii a căror valoare depășește 40 de miliarde de euro. Există, de
asemenea, titluri de valoare, obligațiuni emise în valoare totală de peste 3,5
miliarde de euro. Toate sunt emise de companii cu ajutorul, desigur, al
acționarilor, al echipelor executive și al specialiștilor care lucrează în zona
financiară și care susțin ceea ce fac companiile. La noi, de exemplu, la Bursa de
Valori București, de fiecare dată, trimestrial, când ne întâlnim, discutăm cu
investitorii, le explicăm ceea ce am făcut, le explicăm planurile noastre,
întotdeauna alături de noi este cel care conduce finanțele Bursei de Valori
București. Anul acesta iarăși am avut 30 de runde de finanțare, derulate prin
intermediul Bursei, fie acțiuni, fie obligațiuni, și toate vin de la companii care
sunt susținute de dumneavoastră. Felicitări, succes mai departe! Este greu să-mi
imaginez o colaborare mai bună decât avem deja, dar vom face tot ce ține de
noi ca să fie și mai bună!

Radu Hanga, președintele Bursei de Valori
București

Filiala București

Sunt onorat să mă aflu în prezența atâtor oameni valoroși, experți
contabili de succes, contabili autorizați membri CECCAR, care au atins
performanța și excelența. Suntem aici pentru a sărbători împreună
împlinirea unui secol de la momentul istoric al reglementării profesiei
contabile în România, dar și pentru a aduce în atenție rolul esențial al
acestei profesii pentru o economie sustenabilă și rezilientă. În mod
deosebit, doresc să adresez felicitări dumneavoastră, experților
contabili membri CECCAR, pentru profesionalismul, implicarea și
perseverența legate de această profesie, dar și CECCAR, pentru
implicare și pentru întreaga activitate.
În calitate de director general al FNGCIMM, care acționează ca un liant
între mediul de afaceri și sistemul bancar, pot spune că fără aportul
dumneavoastră activitatea IMM-urilor din România ar fi imposibilă.
Dialogul dintre sistemul financiar-bancar și antreprenorii români se
derulează, de multe ori, prin intermediul dumneavoastră, experții
contabili și contabilii autorizați. Profit, deci, de acest moment pentru a
vă mulțumi pentru contribuția valoroasă, fără de care colaborarea
dintre mediul de afaceri și sistemul financiar-bancar ar fi mult mai
dificilă.
alături de dumneavoastră am mare încredere în viitor și vă doresc
succes și aceeași forță de muncă și în anii următori! Împreună putem
susține comunitatea și putem ajuta la îndeplinirea unui scop mai înalt,
acela de a contribui la recrearea unei economii mai sustenabile și a
unei lumi mai bune pentru noi toți.
Mesajul directorului general al Fondului Național de
Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici și
Mijlocii, Dumitru Nancu, transmis de Cristian Cosmin,
director general adjunct

Vă mulțumesc pentru invitație și vă felicit pentru această aniversare a unei cifre
extrem de importante. Eu am o obsesie a faptului că și noi trebuie să rămânem în
istorie și trebuie să fim parte din construcția acestei istorii.
Este adevărat, și mulțumesc CECCAR pentru colaborare, de aproximativ două luni
echipele noastre lucrează foarte intens împreună pentru a moderniza și pentru a
face un prim pas spre acest proces al digitalizării, și anume introducerea
semnăturii profesionale electronice. Am văzut acest model în alte țări ale Uniunii
Europene, alte patronate ale IMM-urilor, împreună cu profesioniștii contabili care
lucrează în acest sens, și am zis să aducem și noi acest model în România. De
aceea este foarte important să avem suportul instituțiilor publice pentru
implementarea cât mai rapidă a acestei semnături. Am început deja să lucrăm cu
ANAF, lucrăm de mai mult timp într-un mod eficient. Mă bucur să văd că lucrurile
se mișcă în această zonă. Cred că cele două provocări extrem de importante pe
care le avem împreună în perioada următoare și cărora trebuie să le dăm curs
sunt legate de digitalizare și de educație.
Vă felicit pentru ceea ce faceți! Sunteți extrem de serioși, profesioniști și, drept
dovadă, cei care au dat curs invitației voastre răspund prezent alături de voi.
Am primit de la președinții noștri care sunt în țară, care sunt alături de președinții
filialelor CECCAR, foarte multe mesaje, poze frumoase de la evenimentele
organizate de dumneavoastră, cu diplomele, medaliile pe care ei le primesc. Iată
că IMM-urile și contabilii colaborează și lucrează intens și foarte bine și, ca o
dovadă a prețuirii pe care v-o port, tot pentru că astăzi suntem într-o epocă a
digitalizării, astăzi mi-am schimbat poza de profil la Facebook și am pus
#CECCAR100. Mulțumesc frumos!
Florin Jianu, președintele Consiliului Național
al Întreprinderilor Private Mici și Mijlocii din
România

Filiala Buzău
Desfăşurată într-o atmosferă de sărbătoare, Ziua
Naţională a Contabilului Român din acest an a fost o
reuşită deplină. Suntem mândri că în acest moment
aniversar, 100 de ani de profesie contabilă
reglementată în România, suntem activi în acest
organism şi le dorim colegilor şi profesiei o evoluţie
permanentă, racordată la toate cerinţele economiei
moderne. Să ne revedem sănătoşi!
Gheorghe Pâsoi, președintele Consiliului
Filialei CECCAR Buzău

Vin din antreprenoriat şi sunt de puţin timp în
administraţia publică, iar dumneavoastră lucraţi cu
antreprenori zi de zi şi am un sfat pentru voi.
Dumneavoastră sunteţi cei care trebuie să mai puneţi
stop iniţiativelor oamenilor de afaceri atunci când ei
derapează, însă sfatul meu este: niciodată să nu le
tăiaţi aripile, să-i lăsaţi să gândească liber, să se
exprime liber, deoarece prin inovaţie afacerile pot
prospera. Vă mulţumesc mult!
Silviu Iordache, prefectul
Județului Buzău

Îmi face mare plăcere să fiu aici. Puneţi mult accent
pe tradiţie. Fără efortul dumneavoastră cred că nu
ar exista economie modernă, nu ar exista
economie. Am citit din revista dumneavostră
aniversară despre Nicolae Butculescu. În legătură
cu Buzăul, doamna Irina Vlăducă Marghiloman, cu
care m-am întâlnit aseară în Bucureşti, și care este
pe linie maternă nepoata lui Nicolae Butculescu şi
strănepoata lui Alexandru Marghiloman, v-a
transmis mult succes în numele și amintirea
bunicului său. (...) Vă mulţumesc foarte mult, vă
doresc mult succes şi multă sănătate! La mulţi ani!
Constantin Toma, primarul
Municipiului Buzău

Mulțumesc, în numele Administraţiei Judeţene
a Finanţelor Publice Buzău, pentru invitaţia la
acest frumos eveniment. Există o colaborare
foarte bună cu dumneavoastră, deoarece se
bazează întotdeauna pe profesionalism, pe
bună credinţă şi respect reciproc. Felicitări
pentru activitatea dumneavoastră!
La muţi ani şi succes!
Viorica Posea, șef administrație,
Administraţia Judeţeană
a Finanţelor Publice Buzău

Vă mulţumesc pentru invitaţia de a participa
la un eveniment atât de important, organizat
de Filiala CECCAR Buzău. În întreaga mea
activitate la ITM Buzău, atât eu, cât şi colegii
mei, am beneficiat de o colaborare foarte
bună cu dumneavoastră. Sper ca în
continuare să colaborăm la fel de bine ca şi
până acum! La mulţi ani, sănătate multă şi
putere de muncă!
Dana Maria Gherghel-Mușat,
şef Serviciu control relaţii de muncă,
Inspectoratul Teritorial
de Muncă Buzău

Felicit Filiala CECCAR Buzău, în contextul sărbătoririi centenarului profesiei
contabile reglementate în România. Este o realitate faptul că activitatea
membrilor CECCAR contribuie la asigurarea unui climat economic sănătos.
Prudenţa şi corectitudinea nu sunt simple cuvinte, ci principii de referinţă
după care dumneavoastră vă conduceţi şi vă organizaţi activitatea. Cu o
tradiţie de 100 de ani în România, profesia de expert contabil are un rol
esenţial în sprijinul şi îndrumarea mediului de afaceri. De asemenea,
profesionistul contabil a devenit mâna dreaptă a antreprenorului. Buna
pregătire şi integritatea cu care vă exercitaţi profesia sunt active valoroase
care fac din CECCAR un brand cunoscut şi respectat de mediul de afaceri şi
nu numai. Oficiul Naţional al Registrului Comerţului colaborează şi se află în
dialog permanent cu reprezentanţi ai mediului de afaceri şi ai instituţiilor şi
autorităţilor publice, cu CECCAR, bineînţeles, precum şi cu celelalte organisme
profesionale, în spiritul respectului reciproc, pentru crearea unui mediu de
afaceri deschis şi stimulativ pentru dezvoltarea economică. Îmi manifest
convingerea că actuala colaborare dintre ONRC şi CECCAR va continua şi pe
viitor. Închei prin a vă ura, în numele meu şi al instituţiei pe care o reprezint,
un călduros „La mulţi ani!” şi mult succes în activitatea pe care o desfăşuraţi!
Iulian Sorin Lazăr, director al Oficiului Registrului Comerţului
de pe lângă Tribunalul Buzău

Filiala Buzău

Filiala Buzău
Vă mulţumesc pentru invitaţie! Am un mare
respect pentru profesia pe care o exercitaţi. Aveţi
nevoie de răbdare, adaptabilitate, perseverenţă.
Sunteţi un sprijin extrem de important în
activitatea pe care noi o desfăşurăm şi pentru
aceasta vă mulţumesc din suflet, din partea mea
şi a colegilor mei, şi sper să avem în continuare o
colaborare la fel de bună ca şi până acum. La
mulţi ani şi la cât mai multe evenimente şi
sănătate!

Felicitări pentru organizarea
evenimentului! Se vede că puneți suflet
în tot ce faceți! ❤
Gabriela Filip, expert contabil

Elena Cristina Vlad, judecător,
preşedinte al Tribunalului Buzău

Un eveniment de înaltă ţinută, care a avut
ecou în sufletul colegilor noştri, marcat de
mesajele prezentate, de intervenţia
reprezentanţilor autorităţilor locale. O
reuşită zi de sărbătoare!
Daniel Ţiclea, expert contabil

Filiala Caraș-Severin

Dumneavoastră, în cei 100 de ani, nu doar ați făcut
calcule, v-ați și dezvoltat! Sunteți una dintre primele
profesii instituționalizate din România. Statul român a
contat pe dumneavoastră, așa cum spune și sloganul
dumneavoastră. Am trecut prin perioade economice
grele și din cauza pandemiei va urma o altă criză
economică, iar statul român contează în continuare pe
dumneavoastră, ca profesioniști, atât prin expertizele
pe care le faceți, pentru a arăta ce se întâmplă în
instituțiile statului, cât și în activitatea dumneavoastră
din firmele private. O economie sănătoasă nu poate să
funcționeze bine decât cu o opinie contabilă care
reflectă realitatea. La mulți ani și multă sănătate!

Centenarul profesiei contabile reglementate în
România prezintă o importanță deosebită și
dorim ca prin acest distins prilej să rămână în
atenție rolul esențial al profesiei, al
profesioniștilor care o practică în economia
națională. Pentru o economie rezistentă este
nevoie de afaceri rezistente, iar profesioniștii
contabili, membrii CECCAR, sunt consilierii
strategici ai managerilor, preocupându-se ca
businessurile acestora să fie sănătoase. Contați,
pe noi, Contați cu noi. De 100 de ani!
Mihaela Azap, președintele
Consiliului Filialei CECCAR Caraș-Severin

Cristian Gâfu, Prefectul
Județului Caraș-Severin

Mulțumesc pentru colaborare și felicitări pentru această aniversare! De
fapt, felicitările nu ar fi doar pentru suta de ani. Spuneați mai devreme
de istorie și felicitările ar trebui și pentru evoluție. Într-adevăr, atunci
când vorbim despre centenar, deja putem vorbi despre istorie și
felicitările ar trebui adresate și pentru evoluția pe care ați avut-o în toți
acești ani. Aduc cu mine, totodată, salutul comunității academice
reșițene, al Centrului Universitar „UBB” din Reșița și, odată cu acest salut,
și mulțumirile colaborării pe care am avut-o și sunt convins că o să o
avem și în următorii ani. Cu sprijinul dumneavoastră am reușit să
dezvoltăm programele noastre de licență și să oferim această
recunoaștere, atât de necesară, din punct de vedere profesional,
absolvenților noștri de master. Felicitări și la mulți ani!
Andrade Ionuț Bichescu, director al
Centrului Universitar „UBB” din Reșița

Mă bucur că mă aflu alături de dumneavoastră la
această aniversare. Cred că 100 de ani de la
reglementarea profesiei spun totul despre
importanța acesteia și vă transmit, din partea
conducerii Registrului Comerțului, mulțumiri
pentru colaborare și ne dorim în continuare o
colaborare cât mai bună. La mulți ani!

Filiala Caraș-Severin

Valentin Popa, director al Oficiului
Registrului Comerţului de pe lângă
Tribunalul Caraş-Severin

Casa Județeană de Pensii vă felicită
pentru activitatea depusă. Mult succes în
continuare și, de asemenea, vă
mulțumim pentru toată colaborarea și
pentru toată activitatea depusă în interes
public! La mulți ani!

La mulți ani! Suntem bucuroși să ne aflăm
alături de dumneavoastră, la ceas aniversar.
Apreciem munca profesionistului contabil din
punctul de vedere al expertizei contabile
judiciare, fără de care orice magistrat ar fi
legat la mâini în cauzele care presupun acest
lucru. Vă mulțumesc pentru colaborarea pe
care am avut-o până acum și vă asigurăm de o
colaborare bună în continuare!
Petru Corneliu Iovan,
manager economic,
reprezentant al Tribunalului
Caraș-Severin

Cristina Rusu, consilier juridic,
Casa Județeană de Pensii Caraș-Severin

Cu acest frumos prilej, mulțumim tuturor profesioniștilor din domeniul
contabilității pentru contribuția pe care o aduceți la dezvoltarea
economiei, în special, experților contabili judiciari, pentru suportul
profesionist pe care îl acordați întocmind lucrări de specialitate,
concretizate în expertize judiciare indispensabile în soluționarea
cauzelor în sistemul justiției, în domeniile specifice de activitate. Cu
siguranță profesia de contabil nu este ușoară, este plină de provocări.
Zilnic vă confruntați cu diferite obstacole, dar trebuie să fiți mândri,
fiindcă prin munca pe care o depuneți contribuiți semnificativ la
dezvoltarea economiei țării noastre și la prosperitatea întregii societăți.
Vă doresc mult succes în activitatea profesională, realizări majore,
sănătate, prosperitate și bucurii în familiile dumneavoastră, iar
experților contabili judiciari le mulțumesc pentru buna colaborare pe
care o au cu Biroul local pentru expertize judiciare din cadrul
Tribunalului Caraș-Severin. Sincere felicitări și mulțumiri pentru ceea ce
faceți, dragi contabili! La mulți ani!
Dana-Cristina Galan, Biroul local de expertize judiciare
tehnice și contabile, Tribunalul Caraș-Severin

Azi, la ceas aniversar, putem afirma că
profesia contabilă este una dintre cele mai
notabile și respectabile din România,
aceasta câștigându-și locul prin eforturile
comune făcute de către membrii CECCAR.
La mulți ani! Multă sănătate, înțelepciune,
cât mai multe realizări profesionale!
Nicolae Valentin Truțan,
președintele Ordinului Consilierilor
Juridici din România

Filiala Caraș-Severin
Vă mulțumim pentru buna colaborare pe
care am avut-o în decursul anilor și vă
doresc să fiți sănătoși în vremurile pe care
le trăim, ca să ne putem vedea în
asemenea zile deosebite. La mulți ani
contabililor români! La mulți ani, CECCAR!
Sofia Stoian, Comisar-şef de poliţie,
Adjunct al șefului Inspectoratului
Județean de Poliție Caraș-Severin

Filiala Caraș-Severin
A fost un an greu, noi făcând parte din domeniul HoReCa. Am
reușit, cu ajutorul lui Dumnezeu și al măsurilor care s-au luat, să
rămânem în întregul efectiv, nu am redus niciun post. Am reușit să
accesăm acea măsură Kurzarbeit, pentru program redus, care a
fost ca o „gură de oxigen”, iar timp de șapte luni am beneficiat de
prevederile acesteia. Este pentru prima dată, în cei 24 de ani de
activitate, când am avut șansa să accesez un ajutor din partea
statului și a fost foarte important, ne-a salvat, ca agenți economici.
Cu toată sinceritatea, adresez tuturor contabililor toată
recunoștința și considerația și vreau să îi mulțumesc, pe această
cale, și contabilei mele, care de peste 20 de ani ne-a acordat suport,
diminuând neștiința și nesiguranța noastră, ca agenți economici.
Felicitări, multă sănătate și la mulți ani!

La mulți ani colegilor mei! Mă simt
onorată și de această dată să fiu
premiată în Topul local al membrilor
CECCAR și sperăm să trecem cu bine de
toată această nebunie generată de
pandemie!
Stana Banda, expert contabil

Geta Feieș, reprezentant al mediului de afaceri

Încercăm, de fiecare dată, să ne
menținem în top. Am trecut prin
război, un război al hârtiilor și al
legislației. Mă bucur că la această
vârstă sunt activă. Sunt foarte
mândră de profesia pe care o am!
Sănătate tuturor, spor la treabă și
la mulți ani!
Daniela Geanina Magda,
expert contabil

La mulți ani cu această ocazie specială,
care pentru mine are o importanță
deosebită. Chiar mi-a fost dor să ne
vedem față în față! Vă doresc multă
sănătate! Anul trecut a fost un an foarte
greu pentru profesia noastră, am muncit
mult, însă, acum, după un an se văd atât
eforturile noastre, cât și aprecierile
clienților noștri.
Mariana Maftei,
expert contabil

Marcarea a 100 de ani de la înființarea
organismului profesional înseamnă recunoașterea
de care se bucură CECCAR, rolul esențial pe care îl
au profesia și profesionistul contabil în societate, în
economia națională. În această profesie trebuie să
ai curaj și trebuie să te adaptezi din mers realității,
care este într-o continuă schimbare. Perfecționarea
continuă este cheia succesului! Mă mândresc că fac
parte din acest organism profesional, din această
echipă unită și frumoasă! La mulți ani tuturor
profesioniștilor contabili! La mulți ani, CECCAR!
Cornel Nicolescu, președintele Consiliului
Filialei CECCAR Călărași,
expert contabil

Filiala Călărași
100 de ani de profesie contabilă reglementată
reprezintă un moment cu totul deosebit.
Apreciez performanțele societăților de
expertiză contabilă și de contabilitate, precum
și ale experților contabili și contabililor
autorizați care își desfășoară activitatea
individual, contribuind la dezvoltarea
profesiei și a mediului antreprenorial.
Vă dorim mult succes în continuare!
La mulţi ani, CECCAR!
Ing. Marian Drăgan, Președintele
Camerei de Comerț, Industrie
și Agricultură a Județului Călărași

Sunt onorat să vă fiu alături în această zi
aniversară. În numele Primăriei Municipiului
Călărași, vă transmit alese urări de sănătate și
împliniri profesionale! Apreciem întreaga
dumneavoastră activitate și, conștienți de rolul pe
care-l aveți în managementul eficient al întregului
mediu de afaceri din cadrul comunității noastre, cu
efecte benefice în dezvoltarea municipiului, vă
felicităm. Îl parafrazez pe Daniel Pennac: „Toţi
copiii încep cu metafizica, adolescenţii continuă cu
morala, iar noi, adulţii, o dăm pe logică şi
contabilitate”. La mulți ani!
Liviu Coman, viceprimar,
Primăria Municipiului Călărași

Filiala Călărași

„Credeți despre voi că sunteți geniali în ceea ce faceți și așa va fi!”.
Arta de a fi contabil, una dintre cele mai frumoase și delicate profesii!
Contabilul este acel om cu mintea deschisă, care lucrează în fiecare zi cu
profesionalism și responsabilitate pentru îndeplinirea tuturor activităților
create spre funcționarea, evoluția și creșterea companiei din care face
parte. Cu încredere în sine și în oameni, cu răbdare și creativitate, omul
contabil, profesionistul, este cheia spre succes, o lume nouă și o cale mai
bună. Cuvintele de laudă și mulțumire sunt infinite. Apreciere și
recunoștință pentru experiența dumneavoastră, pentru realizările și
îmbunătățirea serviciilor prestate! Să aveți zile ușoare, să parcurgeți
drumul în armonie și echilibru, cu stare de prezență, să aduceți lumină în
tot ce faceți, să vedeți bunătatea și blândețea în oameni, să vă susțineți
necondiționat, să răspândiți în jur generozitate! Vă adresăm felicitările
mult meritate, urările de bine pentru creativitate, flexibitate, corectitudine
și puterea de a duce mai departe sarcinile profesionale într-un mod
conștiincios, cu perseverență și rezultate mărețe. Să creșteți permanent
nivelul de experință și cunoaștere, valoarea și calitatea serviciilor, să
extindeți conștiința financiară prin unicitate, încredere și profesionalism.
Ceea ce vă doriți să se îndeplinească! Fiți ce vă doriți și, astfel, veți primi tot
ceea ce sunteți! Mult succes!
La mulți ani tuturor profesioniștilor contabili!
Daniela Chiriță, inspector de muncă, ITM Călărași

Ne simțim onorați că am avut
posibilitatea să participăm la acest
eveniment important pentru
profesia dumneavoastră. Vă dorim
mult succes în activitatea
desfășurată și multe realizări. La
mulți ani! Vă mulțumim!
Cristian Popescu, consilier superior,
Casa Județeană de pensii Călărași

Zi frumoasă! Zi aniversară! E bucuria de a culege
roadele muncii realizate într-un an dificil pentru
noi, profesioniștii contabili. Un prilej de a ne
reîntâlni cu drag colegii, mentorii, cât și
personalitățile publice locale. Sunt bucuroasă
pentru faptul că am avut alături oameni care au
îmbrățișat cu drag această profesie, aniversând cu
entuziasm și împlinire Ziua Națională a
Contabilului Român. Vă mulțumesc pentru faptul
că am petrecut acest moment împreună! Să ne
auzim cu bine! La mulți ani!
Mariana Ghebosu, expert contabil

Cu ocazia sărbătoririi a 100 ani de la
reglementarea profesiei contabile în România,
la un secol de la înființarea CECCAR,
mulțumesc tuturor pentru ocazia de a fi
împreună într-o zi atât de specială!
Mulțumesc pentru premiul acordat și pentru
seara petrecută împreună!
La mulți ani, CECCAR!
Daniela Moise, contabil autorizat

Participând la festivitatea organizată de Filiala CECCAR Călărași
cu ocazia Zilei Naționale a Contabilului Român am simțit cât de
plăcut este, chiar și pentru o zi, să pui pixul pe birou, plecând la
o frumoasă întrunire cu colegii de profesie. A fost o atmosferă
plăcută, cu participanți bucuroși care își împărtășeau reciproc
emoțiile, noutățile și părerile despre profesie. Deși practicarea
acestei profesii presupune o permanentă stare de alertă, atenție,
competență și disponibilitate pentru studiu, pe scurt, mult efort,
este plăcută și emoționantă această zi a noastră când, în semn
de recunoștință, primim mesaje frumoase de felicitări, aprecieri
și încurajări pentru ceea ce facem. De asemenea, un moment la
fel de plăcut și plin de emoție este și când te auzi nominalizat
pentru primirea unui premiu ca semn de apreciere pentru
efortul depus. Mulțumesc Filialei CECCAR Călărași pentru efortul
depus și atenția acordată cu ocazia acestei zile speciale pentru
noi, profesioniștii contabili!
Tuturor colegilor de breaslă, „La mulți ani!”.
Zoica Vesa, expert contabil

Filiala Călărași
Am sărbătorit 100 de ani de la înființarea
CECCAR, 100 de ani în care profesia contabilă a
trecut printr-o serie de transformări și a ajuns
aici, la acest nivel la care înțelegem rolul
important pe care îl avem în economia țării. A
fost un prilej de a asculta cuvintele frumoase
adresate nouă și profesiei, de a ne felicita
pentru rezultatele obținute, de a discuta despre
greutățile întâmpinate în vreme de pandemie și
de a identifica soluții pentru acestea. Perioada
de pandemie ne-a supus și pe noi, contabilii, la
schimbări majore, astfel că am fost nevoiți să ne
reinventăm. Ne-am adaptat modificărilor
legislative, oferind siguranță antreprenorilor,
managerilor întreprinderilor mici și mijlocii etc.
Acum, la ceas aniversar, le doresc colegilor mei,
dragoste pentru activitatea pe care o prestează,
promptitudine, profesionalism, realizări
frumoase, iar imaginea profesiei de contabil să
le lumineze calea! La mulți ani!
Gica-Giorgiana Rusu, expert contabil

Filiala Cluj
La 13 iulie 2021, cu prilejul împlinirii a 100 de ani de la înființarea
organismului profesiei contabile, am fost împreună, profesioniști
contabili, reprezentanți ai instituțiilor publice, ai mediului academic și ai
mediului de afaceri, pentru a celebra rolul și importanța profesiei
contabile în societate, evoluția acesteia de la reglementarea sa și până în
prezent, precum și perspectivele acesteia. A fost o zi specială care va
rămâne în filele de istorie ale CECCAR, un moment de bucurie, de bilanț și,
deopotrivă, „de raportare” a realizărilor profesiei, iar prezența
numeroasă, atât a profesioniștilor contabili, cât și a reprezentanților altor
profesii, este o dovadă a recunoașterii și aprecierii activității profesionale
pe care o desfășurăm în interes public. Viitorul profesiei contabile rămâne
marcat de globalizarea economiei și de tehnologia informației și a
comunicațiilor, însă, cu siguranță, profesia contabilă va dăinui și se va
adapta la evoluția societății.
Conf. univ. dr. Adrian Groșanu, președintele
Consiliului Filialei CECCAR Cluj

Am avut marea plăcere să particip, la 13 iulie 2021, la
a XVII-a ediție a Zilei Naționale a Contabilului Român,
care a marcat, anul acesta, împlinirea a 100 de ani de
când a luat ființă Corpul Experților Contabili și
Contabililor Autorizați din România și de când profesia
contabilă a devenit o profesie reglementată în țara
noastră. Sărbătoarea a oferit membrilor CECCAR
bucuria reîntâlnirii după o perioadă lungă de izolare.
Le mulțumesc reprezentanților instituțiilor statului
român, cu care profesioniștii Corpului interacționează
zilnic în activitatea lor, pentru faptul că au fost alături
de noi și ne-au adresat cuvinte alese în acest moment
special de sărbătoare. Le doresc tuturor colegilor spor
în toate și la mulți ani!
Marius Pușcaș, expert contabil, vicepreședinte al
Consiliului Filialei CECCAR Cluj

Ca principali beneficiari ai informației contabile, facem demersuri
pentru consolidarea parteneriatului pe care îl avem cu profesia
contabilă pentru promovarea interesului public. În acest sens,
organizăm lunar întâlniri cu membrii organismului profesional, unde
colegii din cadrul Serviciului Asistență Contribuabili prezintă în
principal noutățile legislative apărute, facilitățile fiscale de care pot
beneficia contribuabilii, în special cei care au acumulat datorii în
perioada de pandemie, modificările aduse sistemelor informatice în
contextul digitalizării ANAF. Vă asigurăm, în continuare, de întreaga
noastră disponibilitate și colaborare în toate acțiunile pe care le
întreprindeți. Vă urez un călduros „La mulți ani”!
Ioan Pop, director general,
Direcția Generală Regională
a Finanțelor Publice Cluj

La împlinirea unui secol de la momentul istoric al reglementării
profesiei contabile în România, vă felicităm și vă mulțumim
pentru colaborarea deosebită dintre instituțiile noastre. Este
cunoscut faptul că profesia dumneavoastră nu este ușoară,
jucând un rol important nu numai pentru economie, ci și pentru
toate sferele de activitate, necesitând multă muncă și echilibru,
mai ales în perioada actuală, când este o și mai mare nevoie de
o reinventare a acesteia pentru a face față cerințelor contabile,
fiscale și manageriale tot mai crescute și mai complexe. Vă
apreciem pentru eforturile depuse în găsirea soluțiilor de
optimizare a activității într-un mediu economic care obligă la un
permanent efort de adaptare, mai ales în condițiile în care
amprenta digitalizării și globalizării este tot mai resimțită.
Sperăm ca pe viitor să rămânem parteneri de discuție, la care să
apelați în clarificări menite să vă ajute în înțelegerea și
implementarea legislației în domeniul muncii. Vă dorim mult
succes și vă asigurăm de întreaga noastră disponibilitate pentru
colaborare.

Filiala Cluj

Marcel Nicolae Muntean, inspector-șef adjunct,
Inspectoratul Teritorial de Muncă Cluj

Sărbătorirea a 100 de ani de la constituirea Corpului Experților Contabili și Contabililor
Autorizați din România ne permite să adresăm, în numele Consiliului Facultății de Științe
Economice Cluj-Napoca din cadrul Universității Creștine „Dimitrie Cantemir” București,
cordiale felicitări! Participăm cu bucurie și calde sentimente de prietenie și colegialitate la
sărbătoarea dumneavoastră, marcați de solemnitatea acestui moment jubiliar ce
marchează multe împliniri pe drumul construirii profesiei contabile menite să formeze
personalități, caractere și adevărați profesioniști. Slujit cu abnegație, cu știință și conștiință
de profesioniști devotați și harnici, Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din
România a urcat repede treptele progresului și vredniciei profesiei contabile, a promovat
cu succes examenul maturității, astfel că acum, la 100 de ani de la reglementarea profesiei
contabile în țara noastră, reprezintă o voce distinctă în graiul comunității contabile
naționale și internaționale. CECCAR s-a constituit ca un organism profesional ce cultivă
deschiderea spre nou, spre bine și spre adevăr, în perfectă armonie cu spiritualitatea
mediului profesional contabil mondial. Sub această cupolă și-au găsit loc promovarea și
apărarea intereselor profesiei contabile, în strânsă colaborare cu formarea profesională și
educația de înaltă clasă. Ne face o deosebită plăcere să ne numărăm printre colaboratorii
organismului profesional și să putem contribui la consolidarea și dezvoltarea profesiei
contabile pe plan național. Cu multă bucurie și sentimente de admirație și atașare
spirituală, studenții, masteranzii și corpul profesoral de la Facultatea de Științe Economice
din Cluj-Napoca a Universității Creștine „Dimitrie Cantemir” din București transmit colegilor
membri CECCAR un călduros „La mulți ani!”, succese și împliniri, împreună cu urarea
„Vivat, crescat, floreat!”.
Conf. univ. dr. Radu Danciu, decanul Facultății de Științe Economice
Cluj-Napoca, Universitatea Creștină „Dimitrie Cantemir” București

Sunt deosebit de bucuros și foarte onorat că fac parte dintr-o
organizație profesională atât de importantă pentru societate, ale
cărei valori sunt profesionalismul, competența, seriozitatea și
responsabilitatea. Astfel, experții contabili și contabilii autorizați
sărbătoresc astăzi, 13 Iulie 2021, centenarul CECCAR, ducând mai
departe o tradiție încărcată de istorie, dedicare și experiență. La
mulți ani, CECCAR! În aceste momente trebuie sa ne reamintim cât
de important este să fim uniți, să asigurăm și să conservăm
împreună unitatea valorilor din profesia contabilă românească,
profesie cu o vastă tradiție și să le transmitem mai departe
generațiilor viitoare. Generația noastră are onoarea și menirea de a
marca un secol de apreciere a profesiei și a activității
profesioniștilor, de la momentul reglementării profesiei contabile în
România. Astfel, la ceas aniversar, felicit toți membrii Corpului,
dorindu-vă multă sănătate, putere de muncă, și succes în toate
activitățile personale și profesionale. Mă înclin în fața
dumneavoastră și vă urez „La mulți ani!” vouă, tuturor! Contați pe
noi! Contați, cu noi
Gheorghe Ivașcu, președintele
Consiliului Filialei CECCAR Constanța

Filiala Constanța

Cu ocazia Zilei Naționale a Contabilului
Român le urez tuturor colegilor mei, cât și
familiilor lor multă sănătate, realizări
profesionale și… să ne vedem cu bine peste
un secol! La mulți ani!
Ștefan Mihu, vicepreședinte,
Consiliul superior al CECCAR

La 40 de ani m-am angajat la Primăria Constanța.
Acum, în prag de pensionare, pot afirma că
profesionalismul nostru nu are nicio legătură cu
politica. Drept urmare, sfatul meu este să progresați
în primul rând pentru dumneavoastră și apoi
pentru cei cu care colaborați. Vă doresc să fiți
sănătoși și vă urez un călduros „La mulți ani!”.
Marcela Frigioiu, director executiv al
Direcției Financiare,
Primăria Municipiului Constanța

Vă transmit multă sănătate și putere de
muncă! Deoarece în meseria noastră este
necesar să interpretăm modificările legislative
frecvente, sprijinul dumneavoastră este
esențial în înțelegerea corectă a cadrului
legislativ. La mulți ani!

Filiala Constanța

Dana Lazăr, director executiv adjunct,
Casa Județeană de Pensii Constanța

Stimați colegi, eu sunt reprezentantul acelora care
contribuie la formarea viitorilor stagiari ai CECCAR,
Universitatea „Ovidius” Constanța. Sunt încântată să
văd în sală foști studenți, absolvenți ai Facultății de
Științe Economice, pe care îi felicit. Împreună, instituția
pe care o reprezint și CECCAR, avem un parcurs lung,
avem un protocol încheiat în baza căruia absolvenții
celor două masterate – Contabilitatea şi auditul
afacerilor și Tehnici contabile şi financiare pentru
gestiunea afacerilor – au posibilitatea de a echivala
examenul de admitere la stagiu în vederea obţinerii
calităţii de expert contabil. Azi, marți, 13 iulie 2021, vă
urez „La mulți ani!” și încă 1.000 de ani de acum
încolo!
Prof. univ. dr. Cerasela Elena Spătariu,
decan al Facultății de Științe Economice,
Universitatea „Ovidius” Constanța

Azi ne aflăm aici pentru a marca centenarul profes
contabile reglementate în România. Suntem beneficiar
tradiţii bogate și ne mândrim cu asta. Noi, profesion
contabili, suntem liantul dintre instituții si companii
adaptăm, evoluăm rapid, anticipăm fenomene şi pro
economico-sociale pentru a acţiona rapid, potrivit cer
prezentului şi viitorului. Pentru progres trebuie să face
rapizi spre automatizare, tehnologizare, digitalizare, t
să avem o viteză de reacţie cât mai rapidă. Adresez co
mei un apel la acţiune: fiţi implicaţi şi dedicaţi profe
veniţi cu idei inovative, cu propuneri care pot fi reţin
transmise mai departe spre analiză şi aplicare! La mu

Elena-Liliana Aldea, membru al Consiliulu
Filialei CECCAR Constanța,
președinte al Corpului Profesional al Mediato
din Județul Constanța

Cu ocazia aniversării Zilei Naționale a Contabilului
Român în anul centenar al profesiei contabile
reglementate în România, care s-a desfășurat sub
sloganul „Tradiție pentru viitor. Evoluăm împreună!”,
doresc să-mi exprim recunoștința față de reprezentanții
instituțiilor care ne-au onorat cu prezența și au transmis
mesaje de susținere și de recunoștință față de profesia
contabilă și profesioniștii contabili din județul Covasna.
Doresc să le mulțumesc și colegilor care au participat la
această aniversare și au contribuit la crearea unei
atmosfere deosebite, în care am putut sărbători
împreună profesia contabilă în spiritul colegialității și al
prieteniei. La mulți ani, CECCAR! La mulți ani tuturor
profesioniștilor contabili!
Mihai-Marius Andrei, președintele
Consiliului Filialei CECCAR Covasna

Filiala Covasna

A fi contabil înseamnă receptivitate, precizie,
imaginație, gândire analitică, dezvoltare permanentă
și, nu în ultimul rând, talent. Sărbătorirea Zilei
Naționale a Contabilului Român îmi oferă prilejul ca,
în numele Biroului local de expertize judiciare din
cadrul Tribunalului Covasna, să vă mulțumesc pentru
eforturile depuse și responsabilitatea asumată cu
care ați contribuit la buna desfășurare a procesului
de justiție. Să fiți mereu plini de echilibru, energie și
răbdare! Să aveți putere pentru a face față
provocărilor, situațiilor dificile și stresante cu care vă
întâlniți. Multă sănătate și bucurii alături de cei dragi!
Péli Kamilla, consilier, Biroul local de expertize
judiciare din cadrul Tribunalului Covasna

Am participat cu cea mai mare plăcere
la manifestările dedicate Zilei Naționale
a Contabilului Român, organizate de
Filiala Covasna, ca în fiecare an, de
altfel. Totul a decurs frumos, au
participat și oficialități locale, care au
ținut să ne felicite pentru activitatea
depusă ca profesioniști contabili. Vă
doresc „La mulți ani!”, cu multe realizări!
Margareta Mureșan, expert contabil,
cenzor al Filialei CECCAR Covasna

Mi-a făcut o deosebită plăcere să particip la
ediția 2021 a Zilei Naționale a Contabilului
Român. Încă o dată, am dovedit că suntem o
echipă compactă, care știe să lucreze, dar și
să se distreze. Mă bucur că fac parte din
această echipă minunată. Le doresc tuturor
colegilor multă sănătate, putere de muncă și
realizări frumoase! Să ne revedem la anul!
Demeter Éva, expert contabil

Cu ocazia Zilei Naționale a Contabilului Român doresc să le aduc un omagiu
celor antrenați în exercitarea profesiei contabile. Vă doresc realizări
profesionale frumoase, multă sănătate, prosperitate, susținere și entuziasm în
lucrul pe care îl desfășurați, deoarece experții contabili și contabilii autorizați
sunt oamenii care nu își pot imagina viața fără combinații de numere. Să găsiți
mereu echilibrul necesar între asigurarea conformității cu regulile și
gestionarea performanței activității dumneavoastră, să vă bucurați de
succesele obținute și să tindeți spre a obține altele! Să fiți mereu apreciați la
justa valoare și să fiți însoțiți de recunoștință pentru tot ceea ce faceți, pentru
munca depusă zilnic, pentru devotamentul, corectitudinea și tactul de care dați
dovadă. A fi expert contabil înseamnă dezvoltare permanentă, receptivitate,
imaginație și talent. Profesia de expert contabil îmbină perfect precizia și
gândirea analitică cu arta și setea de cunoaștere. Vă doresc multă putere și
încredere pentru a putea continua exercitarea sarcinilor profesionale într-un
mod conștiincios, să vă stabiliți noi scopuri care să vă conducă spre noi
orizonturi și performanțe majore!
Liliana Balmuș, inspector-șef adjunct Relații de muncă,
Inspectoratul Teritorial de Muncă Covasna

Filiala Covasna

Filiala Covasna

De 100 de ani suntem împreună, între
antreprenori și contabili este o simbioză
permanentă! La mulți ani pentru ceea ce a fost,
pentru ceea ce va urma, și să sperăm că ceea ce
va urma va fi mult mai bine! Să uităm repede
această perioadă cu pandemia și dificultățile pe
care le-am întâmpinat. Eu zic că am trecut cu
brio peste această provocare și vă felicit! La
mulți ani, stimați contabili!

La acest moment aniversar, de o importanță majoră în viața
dumneavoastră, invitația de a fi alături de dumneavoastră este
onorantă. Pandemia a creat noi situații în care experții contabili,
contabilii autorizați membri CECCAR și-au demonstrat capacitatea
de a fi profesioniști, au răspuns cu promptitudine și tact cadrului
legal nou-introdus pentru a stopa răspândirea efectelor virusului și
pentru a-i sprijini pe cei afectați din punct de vedere economic. Ați
devenit astfel juriști, pentru interpretarea legislației în domeniul
muncii, ați devenit informaticieni, pentru nenumăratele situații în
care a trebuit să găsiți formule și soluții pentru a gestiona noile
aplicații digitale introduse în relația agenților economici cu
autoritățile statului. Am reușit să găsim împreună soluții eficiente în
această situație dificilă. Suntem alături de dumneavoastră. Am
câștigat, zic eu, experiență și ați dovedit, prin calitatea lucrărilor
dumneavoastră, că sunteți parteneri de încredere ai societăților pe
care le reprezentați, oferind servicii pe multiple spețe, în sprijinul
economiei județului, al economiei naționale.
Am evoluat și evoluăm împreună, pentru viitor! La mulți ani,
CECCAR! Vă dorim spor și sănătate!
Kelemen Tibor, director executiv,
Agenția pentru Ocuparea
Forței de Muncă Covasna

EDLER András-György, expert contabil,
președintele Camerei de Comerț
și Industrie Covasna

Cu ocazia împlinirii a 100 de ani de la
reglementarea profesiei contabile în țara
noastră, vă felicităm și vă dorim multă
sănătate și prosperitate pentru membrii
dumneavoastră! În speranța continuării
conlucrării fructuoase dintre organizațiile
noastre, vă asigurăm de tot sprijinul
nostru.
Bagoly Miklós Levente, președinte
Vajda Lajos, director Asociația
Întreprinderilor Mici și Mijlocii Covasna

În numele membrilor Consiliului Filialei Dâmbovița le urez tuturor profesioniștilor
contabili din România „La mulți ani!”. Sărbătorim anul acesta rezultatele multor
generații dinaintea noastră. Să o facem privind încrezători spre viitor, lăsând
moștenire generațiilor viitoare o reputație impecabilă, un spirit proactiv,
capacitatea noastră de a face față provocărilor, ambiția de a fi cei mai buni, de a
crea valoare, de a CONTA. 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 nenumăratele problemele
economice. Avem o istorie care ne face să ne simțim mândri, dar care ne obligă să
ne ridicăm cel puțin la nivelul înaintașilor noștri. Într-o eră digitalizată și
globalizată, profesia contabilă este în plin proces de a se reinventa și de a evolua.
Ne adaptăm rapid la modificările legislative, tehnice și digitale și dovedim că atât
mediul de afaceri, cât și instituțiile și autoritățile de reglementare se pot baza pe
noi și ne pot considera parteneri strategici, așa cum și noi îi considerăm. Îi felicit pe
toți profesioniștii contabili pentru activitatea depusă în sprijinul profesiei, dar și în
interesul economico-social al țării. Întreaga societate 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

La ceas aniversar, esențială pentru relevanța continuă a profesiei
contabile este înțelegerea legăturii dintre oameni, educație, judecată
profesională, etică, valoare și interes public. Profesia contabilă este în
primul rând o profesie formată din oameni – persoane și echipe care
lucrează în mod colaborativ și colectiv. Numai oamenii pot genera
încredere și pot aplica judecata profesională. Conducându-și propria
cale educațională, profesioniștii contabili se pot ocupa de dezvoltarea
carierelor durabile. Relevanța și actualitatea abilităților lor, precum și
satisfacția pe care o obțin din viața profesională depind de învățarea pe
tot parcursul vieții – cu atât mai mult într-un mediu în schimbare
rapidă. Profesioniștii trebuie să fie pregătiți să se recalifice pentru a
rămâne relevanți în viitor. Procedând astfel, profesioniștii contabili pot
maximiza valoarea pe care o adaugă ca parteneri de afaceri de
încredere, în interes public. Profesia contabilă trebuie să profite de
această tranziție ca o oportunitate, concentrându-se pe elementele de
bază ale eticii și integrității, în interes public. La mulți ani tuturor
profesioniștilor contabili din România!
Marinela Daniela Manea, subprefect,
Instituția Prefectului, Județul Dâmbovița

Este un moment special pentru noi. Îmi face o deosebită
plăcere să fiu alături de dumneavoastră la acest moment
festiv – împlinirea a 100 de ani de la înființarea organismului
profesional. Sunteți profesioniștii care gestionează afacerile
mari și mici din economia românească și interacționați foarte
bine și cu instituțiile publice. În numele instituției pe care o
reprezint, Consiliul Județean Dâmbovița, vă transmit că vom fi
întotdeauna alături de dumneavoastră, un partener serios și,
împreună, vreau să ne aliem la tot ceea ce înseamnă
digitalizare, tehnologie. Aș vrea să avem din rândul
dumneavoastră și al nostru, al tuturor, profesioniști pentru a
gestiona aceste activități. Mult succes în continuare! La mulți
ani tuturor! Să ne vedem și când vom sărbători 200 de ani!
Corneliu Ștefan, președintele
Consiliului Județean Dâmbovița

Fie ca această zi să vă ofere multă bucurie, satisfacție și să vă dea
impulsul pentru a gestiona cu succes provocările profesiei pe care
o practicați. În numele domnului primar și al colegilor din Primăria
Municipiului Târgoviște adresez alese felicitări Corpului profesional,
contabililor autorizați, experților contabili, oameni fără a căror
experiență nu pot exista nicio instituție publică și niciun agent
economic. Dumneavoastră sunteți cei care vă pricepeți cel mai bine să
mențineți un echilibru, să mențineți balanța corectă, să dați încredere
și siguranță antreprenorilor, managerilor, marilor operatori economici
și conducătorilor oricăror instituții publice, care numai printr-o
colaborare onestă și eficientă cu cei din compartimentul financiarcontabil își pot realiza planurile de dezvoltare a comunității. Este un
moment aniversar, un prilej de bucurie pentru dumneavoastră, și, de
ce nu, și pentru noi, este un prilej de recunoaștere a meritului
dumneavoastră și un moment de cinstire a celor care, așa cum am
văzut și mai devreme, de-a lungul timpului, au asigurat unitatea și
resursele necesare dezvoltării acestei profesii, dar și a comunității pe
care ați închegat-o la nivel local și la nivel național. Vă doresc succes în
continuare, putere de muncă, sănătate și „La mulți ani!”. Să ne
reîntâlnim cu bine și să fiți la fel de uniți ca până acum!
Monica Ilie, viceprimar,
Primăria Municipiului Târgoviște

Doresc să vă mulțumesc pentru invitația de a fi alături de
dumneavoastră la acest moment aniversar și pentru foarte
buna colaborare dintre cele două instituții. Vă urez „La
mulți ani!”, multă sănătate, putere de muncă și multă
perseverență în depășirea problemelor permanente ce
apar în activitatea dumneavoastră. Sunt convins că și pe
viitor vom avea o colaborare la fel de bună. La mulți ani!
Comisar-șef Ionuț Drăgulescu,
Inspectoratul de Poliție Județean Dâmbovița

Filiala Dâmbovița

Filiala Dâmbovița
Cred că sunt mai bine de 10 ani de când particip, cu mare
plăcere, la evenimentul dumneavoastră. Colaborarea dintre
membrii CECCAR și ANAF Dâmbovița este foarte bună, dovadă
fiind gradul de conformare voluntară foarte ridicat în județul
nostru, undeva la 85%, și asta se datorează în mare parte
dumneavoastră, experții contabili și contabilii autorizați. Avem, de
asemenea, o colaborare foarte bună pe tot ceea ce înseamnă
partea de asistență contribuabili și pregătire profesională, prin
informările noastre cu privire la toate modificările legislative în
domeniul fiscal. Vă asigur de toată considerația mea. Vă doresc să
aveți succes în continuare!

Colaborarea dintre instituțiile noastre a fost și este
fructuoasă. În calitate de auditor pot să vă dovedesc că
sloganul „Evoluăm împreună!” este eficient, întrucât
colegii mei, în activitatea de inspecție, de cele mai multe
ori, în finalizarea unui proces-verbal de control, invită
contabilul, cu el se consultă, și este de mare folos.
Succes și numai bine!
Maria Soare, auditor, Inspectoratul Teritorial
de Muncă Dâmbovița

Dragoș Emilian Rusu, șef administrație, Administrația
Județeană a Finanțelor Publice Dâmbovița

Este un moment special pentru noi toți! Îmi face o plăcere deosebită
să fiu alături de profesioniștii din domeniul financiar-contabil la
acest moment festiv. Unul dintre obiectivele specifice ale AJOFM
Dâmbovița este de a sprijini mediul de afaceri prin măsuri active de
ocupare. Măsurile luate anul trecut menite să sprijine atât
angajații, cât și angajatorii au fost implementate în mare parte de
agențiile de ocupare a forței de muncă. În acest sens, specialiștii din
cadrul AJOFM Dâmbovița au colaborat foarte bine cu experții
contabili și contabilii autorizați, reușind astfel să rezolve diverse
situații legate de implementarea acestor măsuri. Împreună am
reușit! Vă mulțumesc încă o dată pentru determinarea de care ați
dat dovadă, implicare, promptitudine și profesionalism. Vă asigur
că întotdeauna veți găsi în noi, AJOFM Dâmbovița, un partener de
încredere, serios, capabil să sprijine prin activitatea specifică
mediul de afaceri. Împreună am demonstrat încă o dată că suntem
profesioniști în piața muncii! Vă urez mult succes! La mulți ani!
Constanța Anghel, director executiv, Agenția Județeană
pentru Ocuparea Forței de Muncă Dâmbovița

Filiala Dâmbovița
Vă felicit sincer pentru ceea ce faceți! Atât dumneavoastră, cât și noi,
Camera de Comerț, lucrăm cu aceiași oameni, antreprenorii. Cele
peste 84.000 de companii care se află astăzi în județul Dâmbovița
reprezintă creuzetul în care ne desfășurăm activitatea. Și cred că ne
dorim cu toții să avem o activitate economică cât mai bună. În acest
sens, cred că este extrem de important să facem educație
antreprenorială. O facem și noi, la Camera de Comerț, în primii pași,
adică ajutăm întreprinzătorul să-și înființeze o companie și apoi îl
susținem în dezvoltarea acesteia. Dar o faceți mai ales
dumneavoastră, prin activitatea dumneavoastră în companii, atât
din punctul de vedere al contabilității, cât și al HR-ului. Știm că foarte
mulți contabili au oarecum o dublă sarcină în companiile mici, și
anume și partea de resurse umane. Cum am mai spus, educația este
extrem de importantă. Antreprenorul poate să fie orice persoană
care are capital și o idee. El poate să greșească și dumneavoastră
sunteți cei care trebuie să-l trageți de mânecă atunci când greșește.
Rolul dumneavoastră este extrem de important, susțineți
antreprenorul, îl ghidați, îl ajutați, îi atrageți atenția atunci când ceva
nu este în regulă. Numai prin susținerea mediului de afaceri vom
avea succes, și atunci și Camera de Comerț Dâmbovița, și județul
nostru vor face un pas important înainte. La mulți ani, CECCAR, și
mult succes!

Începând de anul trecut, colaborarea dintre CECCAR și
Registrului Comerțului a trecut la un alt nivel, în sensul în
care inițiativa de a da acestei colaborări o dimensiune
concretă s-a materializat într-un protocol încheiat între
CECCAR și Oficiul Național al Registrului Comerțului, întrun ordin al Ministrului Justiției care creează condițiile
pentru ca dumneavoastră, în baza relațiilor de colaborare
profesionale pe care le aveți cu firmele, să puteți să
reprezentați interesele acestora la Registrului Comerțului.
Ceea ce era firesc, numai că nu exista nicio prevedere
legislativă în acest sens. Sper să apară noi inițiative, care
să ducă la o colaborare și mai bună între CECCAR și
Registrul Comerțului. Vă felicit pentru toată activitatea
dumneavoastră! La mulți ani!
Smaranda Brebeanu, director, Oficiul
Registrului Comerțului de pe lângă
Tribunalul Dâmbovița

Valentin Calcan, președinte, Camera de Comerț, Industrie
și Agricultură Dâmbovița

La ceas de sărbătoare pentru profesioniștii contabili, cu ocazia
manifestărilor prilejuite de împlinirea a 100 de ani de istorie a
profesiei contabile reglementate în România, în calitate de
mesager al Casei de Asigurări de Sănătate Dâmbovița, am
onorantul rol de a transmite mesajul nostru de salut și de
apreciere tuturor membrilor Filialei CECCAR Dâmbovița. La mulți
ani și spor în activitate!
Jurist Cristina Sima, director general,
Casa Județeană de Asigurări de Sănătate Dâmbovița

Filiala Dâmbovița

Vă transmit mesajul doamnei conf. dr. Cristina Maria Ștefan, decanul
Facultății de Științe Economice din cadrul Universității „Valahia” din
Târgoviște. Deși activitatea dumneavoastră este reglementată de 100
de ani, dacă ne gândim cu atenție, putem spune că aceasta a început
cu mii de ani în urmă, în peșteri, când omul timpuriu însemna în
peșteră câte animale a mâncat și câte animale mai avea de mâncat.
S-a trecut apoi la noduri pe sfoară, la însemnări în tăblițe, s-a
continuat cu alte lucruri și ați ajuns astăzi aici. În cadrul Facultății de
Științe Economice, la specializarea Contabilitate și Informatică de
Gestiune, am avut examenul de licență, unde s-a vorbit foarte mult
despre digitalizarea contabilității, despre contabilitate în cloud,
despre contabilitate creativă, și s-a vorbit unde va fi profesionistul
contabil peste o sută de ani. Prin tot ceea ce facem la Facultatea de
Științe Economice sunt convins că avem și noi o contribuție la binele
dumneavoastră. Văd în sală și absolvenți ai Facultății de Științe
Economice a Universității „Valahia” din Târgoviște și sunt mândru de
acest lucru. Bucurați-vă de tot ceea ce faceți! La mulți ani! Să fiți bine
și sănătoși!
Conf. univ. dr. Florin Radu, prodecanul
Facultății de Științe Economice din cadrul
Universității „Valahia” din Târgoviște

Adresez tuturor celor care practică această frumoasă și importantă profesie
sincere felicitări și succes în activitate! Prezența semnificativă a
reprezentanților instituțiilor publice locale la această sărbătoare confirmă
reputația și valoarea de care se bucură profesia contabilă în mediul public și
privat din județul Dâmbovița, precum și deschiderea pentru colaborare și
dialog la nivel instituțional. Anul trecut a fost o provocare pentru noi toți și am
realizat că soluția de a reuși stă în puterea de adaptare, în creativitate, în
valorificarea oportunităților, în flexibilitate. Încă o dată, profesioniștii
contabili, prin pasiune și profesionalism, au dovedit că sunt parteneri de
încredere pentru mediul de afaceri din România. Cei 100 de ani de tradiție ai
profesiei contabile în România vor constitui un punct de sprijin în drumul
nostru spre dezvoltare și o certitudine că un mediu de afaceri sănătos se va
baza într-o măsură tot mai mare pe profesioniștii contabili. Profesia contabilă
va trebui să răspundă provocărilor erei digitale și globalizării, iar progresul
nostru, ca profesioniști, depinde de capacitatea fiecăruia de a se adapta
permanent noilor tendințe, de a investi în noile tehnologii și în dezvoltarea
personală și profesională. În Topul local al membrilor CECCAR – Filiala
Dâmbovița, categoria Societăți de expertiză contabilă, societatea pe care o
reprezint a ocupat, pentru al doilea an consecutiv, locul 1. Suntem onorați să
obținem o nouă recunoaștere din partea corpului profesional. Premiul obținut
reflectă performanța, profesionalismul și seriozitatea activității depuse de
echipa noastră și, totodată, ne provoacă să creștem permanent calitatea
serviciilor, pentru a genera plusvaloare și a satisface nevoile mediului
antreprenorial.
Ionuț Sitaru, expert contabil

Filiala Dolj

Azi, 13 iulie 2021, se împlinesc 100 de ani de când Regele
Ferdinand I a aprobat, prin Decret Regal, înființarea Corpului de
Contabili Autorizați și Experți Contabili, în prezent CECCAR.
Profesia contabilă, prin natura sa, a traversat, alături de mediul
economic, perioade de creștere, de criză, de tranziție etc., reușind
să se adapteze mereu și să adauge valoare prin serviciile oferite
beneficiarilor. Nu întâmplător, Ziua Națională a Contabilului
Român se desfășoară sub sloganul „Tradiție pentru viitor.
Evoluăm împreună!”.
Cristian Drăgan, președintele Consiliului
Filialei CECCAR Dolj

Putem afirma astăzi că serbăm o sută de ani de
responsabilitate, de muncă asiduă, de trudă dusă zilnic de
către dumneavoastră, ca experți contabili sau contabili
autorizați.
Sărbătorim o sută de ani de contribuție directă adusă de
profesioniștii contabili la dezvoltarea societății.
Valeriu Brabete, vicepreședinte al
Consiliului Filialei CECCAR Dolj

Mă bucur că ne aflăm împreună la acest ceas
aniversar, mă bucur să văd printre experții contabili
din public, alături de tineri, și experți de onoare ai
filialei Dolj. Totodată, îmi exprim bucuria de a vedea
printre noi reprezentanți ai principalelor instituții din
județ cu care colaborăm fructuos și am speranța să fie
cel puțin la fel de bine și pe viitor.
Magdalena Mihai, membru în Consiliul
superior al CECCAR, prorector al Universității
din Craiova

Filiala Dolj
Un centenar de la înființare reprezintă o mândrie pentru
dumneavoastră și pentru noi toți, dar reprezintă și o mare
responsabilitate, întrucât această profesie impune o pregătire continuă.
Sunt sigur că aceste standarde au fost ținute la un nivel ridicat, drept
dovadă și colaborarea dintre instituția dumneavoastră și Finanțe.
De asemenea, sunt convins că următoarele generații de profesioniști
contabili care vor fi pregătiți în cadrul CECCAR vor duce mai departe
acest standard al profesionalismului. Le urez, cu această ocazie, „La
mulți ani!” tuturor membrilor CECCAR. Așa cum dumneavoastră contați
pe noi, și noi contăm pe dumneavoastră în provocările următoare!
Mircea Simion, reprezentant al Direcției
Generale Regionale a Finanțelor
Publice Craiova

Vă transmit mesajul doamnei primar, Olguța
Vasilescu. Vă adresez felicitări la ceas aniversar, succes
în profesia pe care o practicați, vă respect și vă admir
munca! Sunt alături de dumneavoastră, reprezentanții
unei profesii de actualitate, pentru că tot ceea ce
înseamnă economie de piață și antreprenoriat nu se
poate înfăptui fără dumneavoastră.

Vă doresc să aveți viață lungă, putere de muncă și
să le insuflați tinerilor care aderă la organizația
dumneavoastră pasiune, dăruire și
responsabilitate, calități care nu se regăsesc chiar
la oricine.
Anca Băndoi, decanul Facultății de
Economie și Administrarea Afacerilor din
cadrul Universității din Craiova

Nicoleta Miulescu, secretar general, Primăria
Municipiului Craiova
Sunt onorat să fiu alături de dumneavoastră în această zi
aniversară. În numele colegilor din cadrul Serviciului de Investigare
a Criminalității Economice, vă mulțumesc pentru modul
profesionist prin care abordați obiectivele și redactarea
rapoartelor de expertiză contabilă. Apreciez rigurozitatea
dumneavoastră.
Ionuț Florea, șef serviciu, Serviciul de Investigare a
Criminalității Economice Dolj

Filiala Galați
Percepția externă a contabilității și a profesioniștilor contabili este
importantă într-un context social mai larg. A fi profesionist contabil
presupune să proiectăm o imagine de încredere și respectabilitate și să
oferim certitudini, expertiză și perspective prin modul nostru de
manifestare, prin noi înșine, ca profesioniști contabili, încercând a ne
diferenția prin calitatea serviciilor noastre. Percepțiile din cadrul
comunității mai largi, educația, expertiza și etica profesioniștilor contabili
contează. În consecință, nu este deloc surprinzător faptul că activitatea
organismului nostru profesional este dedicată consolidării încrederii
publicului în serviciile oferite de profesioniștii contabili, implicit în
profesie. La ceas aniversar, încurajăm și onorăm profesioniștii contabili,
care se străduiesc să absoarbă și să se ocupe, în mod eficient, de noi
reglementări privind contabilitatea, fiscalitatea, guvernanța corporativă,
înlăturând stereotipurile existente cu privire la rolul contabilității și al
profesionistului contabil.
Elena-Ecaterina Chivu, președintele
Consiliului CECCAR Filiala Galați

În aceste vremuri, când realitatea economică se confruntă poate cu cele
mai multe și mai dramatice schimbări, rolul dumneavoastră este esențial.
Astăzi este nevoie, parcă mai mult decât oricând, de strădania și
priceperea dumneavoastră. Mă întreb cum ar putea arăta o afacere, sau
o comunitate, ori chiar un oraș, fără implicarea dumneavoastră? Felul în
care ne dezvoltăm, în care am evoluat și planurile noastre să fim tot
timpul mai competitivi, mai buni se bazează pe dumneavoastră. Lumea
de azi nu ar putea evolua fără aportul dumneavoastră. La mulți ani
tuturor contabililor din Galați și din țară! Felicitări Corpului Experților
Contabili și Contabililor Autorizați din România pentru modul în care
rămâne conectat la realitățile economice și sociale și pentru colaborarea
eficientă cu instituțiile publice!
Ionuț Pucheanu, primarul municipiului Galați

Filiala Galați
Celebrăm anul acesta împlinirea a 100 de ani de la înființarea
organismului profesional ce reprezintă și gestionează profesia contabilă
în România. Profesia contabilă este vitală pentru o economie
sănătoasă, fiind cea care gestionează, calculează și păstrează echilibrul
balanței contabile. Cu alte cuvinte, dumneavoastră sunteți profesioniștii
care își asumă responsabilitatea atât față de interesul public, cât și față
de toate părțile implicate în actul contabil, ceea ce presupune tact și,
mai ales, echilibru. Este o responsabilitate uriașă, care, alături de
competență, alcătuiește cartea de vizită a profesionistului contabil. Cum
știința și arta stăpânirii afacerilor se perfecționează continuu, iar
provocările zilelor noastre sunt din ce în ce mai mari, abnegația
dumneavoastră este cu atât mai mult de apreciat. Este o luptă continuă
pe care o purtați în folosul economiei României și pe care o câștigați, zi
de zi, cifră cu cifră. Cu acest prilej, le urez tuturor profesioniștilor acestui
domeniu vital la mulți ani sănătoși, putere de muncă și vă adresez
mulțumirile noastre pentru toată dăruirea și implicarea
dumneavoastră!
Costel Fotea, președintele
Consiliului Județean Galați

La ceas aniversar vă urez multă sănătate, fericire și realizări
importante în tot ceea ce v-ați propus! Suntem onorați de
parteneriatul dezvoltat în timp cu dumneavoastră și ne
dorim ca și pe viitor să colaborăm și să găsim împreună cele
mai bune soluții pentru beneficiarii serviciilor pe care le
oferiți. Știm că profesia pe care o practicați presupune tact,
profesionalism, dăruire, sinceritate și sacrificiu în
îndeplinirea obiectivelor pe care le aveți de atins. În același
timp, suntem siguri că dumneavoastră puteți găsi oricând
soluții dedicându-vă onest și eficient interesului societăților
pe care le consiliați, precum și interesului general. Fiți corecți
în continuare în tot ceea ce faceți, nu vă lăsați copleșiți de
greutăți și fiți siguri că, prin plusvaloarea adusă de fiecare
dintre dumneavoastră, economia va prospera.
Mioara Daniela Carp, șef administrație,
Administrația Județeană
a Finanțelor Publice Galați

Filiala Galați

100 de ani de excelență în arta cifrelor, 100 de ani de
expertiză în domeniul afacerilor! Nicăieri în lume nu
există firme de succes fără implicarea directă a
profesioniștilor contabili! Ei sunt cei care știu că
pentru a ajunge și a te menține în top este nevoie de
muncă susținută, dar și de cunoștințe financiare
solide. Ei sunt cei care au reușit, în tot acest timp, să
aducă stabilitate în perioadele dificile prin care a
trecut România. Vă felicit pentru efortul de a crea un
mediu economic sigur pentru cei care doresc să
investească în țara noastră. La mulți ani!
Cornel Mototolea, șeful Inspectoratului
de Poliție Județean Galați

Marcăm astăzi 100 de ani de la înființarea Corpului
Experților Contabili și Contabililor Autorizați din
România. Ne aflăm acum într-un loc care a cunoscut
freamătul începutului istoric al acestui prestigios
organism. Cu 157 de ani în urmă se înființa la Galați
prima școală comercială superioară, alături de cea
similară, înființată la București. Suntem urmașii bunelor
tradiții ale învățământului economic gălățean. Pe drumul
împlinirii datoriilor noastre naționale, Facultatea de
Economie și Administrarea Afacerilor a Universității
„Dunărea de Jos” din Galați se mândrește cu faptul că
are relațiile cele mai amiabile de colaborare cu Filiala
CECCAR Galați. La mulți ani îndelungați și spornici spre
binele economiei românești!
Prof. univ. dr. habil. Adrian Micu, decanul
Facultății de Economie și Administrarea
Afacerilor din cadrul Universității
„Dunărea de Jos” din Galați

Centenarul CECCAR reprezintă în fapt celebrarea
profesiei contabile din România, a profesioniștilor
contabili care, prin eforturile comune, au reușit să
impună o exigență și un profesionalism specifice.
În fața provocărilor socio-economice și informatice,
profesionistul contabil a reușit să se adapteze și să
îndeplinească, cu dăruire și pricepere, exigențele impuse
de specificul profesiei. Sărbătorirea a 100 de ani de la
reglementarea profesiei contabile în România trezește un
sentiment de mândrie pentru că facem parte dintr-o
organizație profesională care, prin activitatea membrilor
săi, a arătat în tot acest timp unitate și profesionalism.
La mulți ani, CECCAR! La mulți ani tuturor profesioniștilor
contabili!
Florin Ghinea, președintele Consiliului
Filialei CECCAR Giurgiu

Sunt onorat să particip la acest eveniment.
La un secol de la reglementarea profesiei
contabile în România nu pot decât să vă
urez un sincer „La mulți ani” și vă asigurăm
că respectăm sloganul dumneavoastră –
ContaȚi pe noi! – ori de câte ori aveți nevoie
de sprijin la Casa de Pensii!
Suntem deschiși să vă oferim sprijin în
situațiile întâlnite în activitatea
dumneavoastră.
Marian Cătălin Dumitru, directorul Casei
Județene de Pensii Giurgiu

Filiala Giurgiu

Aveți o misiune extrem de dificilă, știu cu certitudine, care
implică foarte multă responsabilitate și meritați toată
aprecierea, mai ales acum, în contextul marcării
centenarului profesiei contabile reglementate în România,
care este într-adevăr de referință. Sunt un susținător al
mediului privat și vă mulțumesc pentru că, împreună cu
antreprenorii, prin eforturile dumneavoastră, faceți
posibilă dezvoltarea pe care ne-o dorim pentru județul
Giurgiu. Vă asigurăm că și noi ne străduim să fim la
înălțimea așteptărilor dumneavoastră. Vă apreciez și mă
asociez și eu sloganului dumneavoastră spunându-vă:
ContaȚi și pe Consiliul Județean Giurgiu pentru orice
demers al organismului profesional sau al mediului de
afaceri al județului! Meritați prețuirea și respectul nostru!
La mulți ani!
Dumitru Beianu, președintele
Consiliului Județean Giurgiu

Sunt onorat că mă aflu astăzi printre atât de
mulți specialiști. Pe lângă tradiționalul „La
mulți ani!”, vă rog să vă aplecați asupra părții
proactive de consultanță pe care o aveți în
activitatea dumneavoastră pentru că asta ne
va duce spre România viitorului, spre Giurgiul
viitorului. Trebuie să inovăm pentru a fi în
poziția care contează în viitor! ContaȚi pe noi!

Filiala Giurgiu

Ciprian Alexandru, subprefectul județului
Giurgiu

Vă mulțumesc pentru tot ceea ce faceți zi de
zi. În această zi istorică, ce marchează
centenarul profesiei contabile reglementate în
România, vă doresc multă sănătate și
împliniri pe plan profesional!
Adrian Anghelescu,
primarul Municipiului Giurgiu

Ce pot să vă urez? Un sincer „La
mulți ani!”! Am colaborat cu unii
dintre dumneavoastră în cadrul
activităților desfășurate. Sunt onorat
să fiu alături de dumneavoastră în
această zi și vă urez, încă o dată, „La
mulți ani!”.
Văd în sală mulți colegi din cadrul
Administrației Județene a Finanțelor
Publice Giurgiu, am fost și rămânem
colegi. Servim contribuabilii în comun –
noi, prin prisma funcției publice, și
dumneavoastră, prin prisma
profesionalismului de care dați dovadă.
La mulți ani, mult succes în continuare
și să colaborăm cât mai eficient!
Nicolae Ungureanu, șef administrație,
Administrația Județeană a Finanțelor
Publice Giurgiu

Dan Barbu, comisar-șef de poliție,
Inspectoratul de Poliție Județean
Giurgiu

Pentru mine este o onoare și o ocazie unică să fiu președintele filialei
Gorj a CECCAR la împlinirea a 100 de ani de la reglementarea
profesiei. La 13 iulie 1921, Regele Ferdinand I a aprobat, prin Decret
Regal, Legea pentru organizarea Corpului de Contabili Autorizați și
Experți Contabili în România. 100 de ani mai târziu, contabilii
contemporani sărbătoresc acest eveniment cu gândul la declarațiile
de pe 25 ori la situațiile financiare semestriale. Dacă despre
antreprenori se spune că sunt motorul economiei, despre contabili
am putea spune că sunt „roțile” ei, fără noi această mașină
complicată nu s-ar putea mișca. Contabilii au pe umeri „povara”
fiscală a întregii economii, cerințele antreprenorilor și managerilor,
ale băncilor și firmelor de leasing, ale fiecărei instituții cu atribuții de
control, precum și „povara” declarațiilor, situațiilor, ordinelor de
plată, a muncii permanente, a fiecărui 25. Cred că e un bun moment
ca fiecare dintre noi să se oprească o clipă si să le mulțumească, să-i
apreciem pe acești „eroi” fără glorie ai luptei cu cifrele, să închinăm
un pahar cu vin și să le spunem: Mulțumesc! La mulți ani tuturor
contabililor din România! Și nu uitați: ContaȚi pe Noi. ContaȚi cu Noi.
De 100 de ani!
Maria Mariana Somnea, președintele
Consiliului Filialei CECCAR Gorj

Filiala Gorj

Vă asigur de toată disponibilitatea mea în
vederea organizării a cât mai multe întâlniri
de lucru pentru a clarifica și aplica întocmai toate
prevederile legislative.
Marin Ciumag, șef administrație,
Administrația Județeană a Finanțelor
Publice Gorj

Vă transmit sincere urări de sănătate și
succes în activitățile pe care le desfășurați!
Apreciez lucrările întocmite de experții
contabili și îmi exprim disponibilitatea de a
colabora permanent cu dumneavoastră
pentru a rezolva orice problemă.
Laura Mihaela Sarcină,
președintele Tribunalului Gorj

Îmi face o deosebită plăcere să fiu alături de
profesioniștii contabili la ceas aniversar. Vă urez
tuturor succes!
Cornelius Gîrbaci, comisar-șef,
Inspectoratul de Poliție Județean Gorj

Sunt onorat să particip la aceste manifestări,
desfășurate în fiecare an. Aș vrea să subliniez
că instituția pe care o reprezint relaționează
foarte bine cu profesioniștii contabili, membri
CECCAR, lucru evidențiat prin numeroasele
participări la acțiunile organizate de Filiala
CECCAR Gorj.

Filiala Gorj

Gheorghe Paraschivu, trezorier-șef,
Trezoreria Târgu Jiu

Țin să felicit toți experții contabili și
contabilii autorizați de ziua lor, am o
deosebită plăcere să mă aflu în
rândul dumneavoastră la acest
eveniment aniversar, împlinirea a
100 de ani de la înființarea CECCAR.

Apreciez importanța rolului profesioniștilor
contabili ca simbol al echilibrului și consider
că este necesar să îndrumăm cât mai mulți
tineri să îmbrățișeze profesia de expert
contabil, având în vedere că universitatea pe
care o reprezint are încheiat un protocol de
colaborare cu CECCAR. Vă urez un sincer „La
mulți ani!”.
prof. univ. dr. Lucia Popa Paliu,
Universitatea „Constantin Brâncuși”
din Târgu Jiu

Sunt onorat să particip la acest eveniment
aniversar din viața profesiei contabile și vă
urez mult succes în toate activitățile
dumneavoastră!
Cosmin Brehuță Ciobănuc, managerul
Teatrului „Elvira Godeanu” din Târgu Jiu

Violeta Tătaru, directorul
Camerei de Conturi Gorj

Filiala Hunedoara
Cu mândrie afirmăm că împlinim 100 de ani de la
înființare, 100 de ani de când profesia contabilă reprezintă
unul dintre principalele mecanisme ale economiei
naționale. Astăzi, la o sută de ani de la înființarea
organismului profesional care reprezintă și gestionează
profesia contabilă din România, într-o lume în care
schimbarea joacă un rol esențial pentru a rămâne relevanți
în noua paradigmă socio-economică, experții contabili și
contabilii autorizați își consolidează poziția de consilieri de
încredere ai antreprenorilor. La mulți ani tuturor
profesioniștilor contabili! La mulți ani, CECCAR!
Maria Mornea, membru în
Consiliul superior al CECCAR

Urez din suflet „La mulți ani!” organismului
profesional CECCAR și fiecăruia dintre colegi în parte,
nu doar hunedorenilor, ci și celor din toată țara, și îi
asigur de respectul și dragostea mea!
Carmen Hărău, președintele Consiliului
Filialei CECCAR Hunedoara

Acum, la ceas aniversar, vă felicit, vă doresc
mult succes și să fiți siguri că puteți conta
pe noi, pentru că doar împreună putem
evolua. La mulți ani!

Filiala Hunedoara

Călin-Petru Marian, prefectul
județului Hunedoara

Vă felicit pentru profesionalismul dumneavoastră!
Astăzi, când serbăm centenarul profesiei
dumneavoastră, sunt onorat ca în numele Primăriei
Deva să vă urez un binemeritat „La mulți ani!”, atât
dumneavoastră, în calitate de specialiști, cât și
organismului profesional CECCAR!
Vă doresc să aveți și mai multe satisfacții
în realizarea activităților profesionale,
sănătate, împliniri pe toate planurile!

Gabriel Ilieș, viceprimar al
municipiului Deva

Valer Ungur, șef administrație
adjunct colectare, Administrația
Județeană a Finanțelor Publice
Hunedoara

În numele Agenției Județene pentru Ocuparea Forței
de Muncă Hunedoara, vă mulțumesc,
vă doresc ani buni, frumoși și plini de satisfacții.
La mulți ani
Georgeta Tomuța, director executiv,
Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței
de Muncă Hunedoara

Filiala Hunedoara
Îmi exprim respectul și aprecierea pentru calitatea
profesională și umană a membrilor Corpului
Experților Contabili și Contabililor Autorizați din
România!
Diana Șerbănoiu, șef administrație
adjunct inspecție fiscală, Administrația
Județeană a Finanțelor Publice
Hunedoara

Amintind sloganul dumneavoastră „ContaȚi pe
Noi. ContaȚi cu Noi.”, vă spun doar atât: Contați
pe noi în continuare, veniți la noi ori de câte ori
aveți o problemă și vom fi alături de
dumneavoastră!
Florin Bozdog, inspector-șef,
Inspectoratul Teritorial de Muncă
Hunedoara

Mă înclin cu respect în fața acestei profesii
care asigură progresul economico-social. Vă
doresc mult succes în activitate, multă
sănătate! La mulți ani, CECCAR!
Ilie Pârvan, inspector-șef,
Inspectoratul Școlar Județean
Hunedoara
Vă asigur de buna noastră colaborare,
deschiderea instituției noastre pentru toți cei
care doresc să colaboreze cu Universitatea „1
Decembrie 1918” din Alba Iulia, din orice punct
de vedere.
Daniel Breaz, rectorul Universității
„1 Decembrie 1918” din Alba Iulia

Filiala Hunedoara
Aș dori să subliniez importanța pregătirii
profesionale continue, astfel încât să
oferim servicii de calitate agenților
economici, așa cum am făcut și până
acum.
Deli-Maria Alic, expert contabil,
președintele Filialei UNPIR Hunedoara

La acest moment aniversar vă transmit un salut
din partea elevilor și profesorilor Colegiului
Economic „Emanoil Gojdu” Hunedoara și un
călduros „La mulți ani!”.
Anișor Pârvu, directorul Colegiului
Economic „Emanoil Gojdu” Hunedoara

Vă doresc să fiți în continuare „ascuțiți” la
minte, să fiți atenți și, desigur, „La mulți ani!”.
Camelia Balici, șef serviciu financiar,
Inspectoratul de Poliție Județean
Hunedoara

Vă mulțumim că existați, vă mulțumim că
faceți parte din organizația noastră –
Uniunea Generală a Industriașilor din
România.
Ionel Sântămărian, președintele
sucursalei UGIR Hunedoara

M-am gândit că voi avea mult până să ajung la a
100-a aniversare de la înființarea CECCAR și sunt
foarte fericit că mă aflu aici, alături de voi,
alături de cele două doamne care mi-au
succedat la conducerea filialei, Maria Mornea și
Carmen Hărău. Toate cele bune! La mulți ani!

Locul I în Topul local al firmelor de expertiză se
datorează acestui păr foarte, foarte alb și muncii
de vreo cincizeci de ani. Am învățat de la fostul
președinte Marin Toma, în 1991, că în această
profesie, dacă vrei să o practici, nu te poți
dezvolta de unul singur, și atunci am lucrat cu
mulți colaboratori, dintre care o parte sunt în
sală, și cărora le mulțumesc. Le datorez și lor o
parte din acest succes.

Filiala Hunedoara

Pompiliu Traian Pătroiu, președintele
de onoare al Filialei CECCAR Hunedoara

Ilea Gheorghe, expert contabil,
administrator societate de expertiză
– locul I în Topul local al firmelor de
expertiză

În acest moment aniversar vă ofer o
diplomă de excelență în semn de prețuire
pentru ceea ce înseamnă CECCAR. La
mulți ani, CECCAR Hunedoara! La mulți
ani, CECCAR!
Cornel Poenar, jurnalist

Împlinim astăzi o sută de ani de la înființarea
CECCAR și vreau să vă spun că alături de alți colegi
experți contabili și contabili autorizați hunedoreni am
contribuit la înființarea Filialei CECCAR Hunedoara.
Sunt onorat să particip astăzi la această manifestație
și vă doresc multă sănătate și „La mulți ani!”.
Laurian Sicoe, membru în Consiliul
Filialei CECCAR Hunedoara

În acest an, poate mai mult decât altă dată, ne reamintim că
facem parte dintr-o profesie care scrie istorie în fiecare zi. O
profesie definită de dedicarea cu care ne facem datoria față de
toți cei care au așteptări de la fiecare dintre noi, o profesie vie,
aflată într-o permanentă redefinire, dar care nu uită că stă pe
o temelie construită din principii și valori care străbat timpul.
Ne bucurăm că suntem contemporanii marcării centenarului
CECCAR, un moment care ne aduce alături și pe care ne dorim
să îl simțiți ca un moment de bucurie alături de colegi, un
moment care să vă reamintească că sunteți parte a unui
organism profesional cu tradiție pentru viitor, cu un viitor în
care evoluăm împreună, așa cum este și sloganul sub egida
căruia se desfășoară manifestările dedicate Zilei Naționale a
Contabilului Român.
Felicitări tuturor pentru munca încununată de rezultate pe care
ați desfășurat-o în anul 2020, un an cum nu a mai trăit
niciunul dintre noi. Vă dorim putere de muncă pentru a realiza
rezultate cel puțin la fel de bune și în anul 2021! La mulți ani,
CECCAR! La mulți ani profesioniștilor contabili români!
Corina Teodorescu, vicepreședinte,
Consiliul Filialei CECCAR Ialomița

Sunt onorată să fiu din nou alături de
dumneavoastră. Din partea instituției și a întregii
echipe pe care o coordonez, vă mulțumesc pentru
profesionalismul de care dați dovadă de fiecare dată,
atunci când sunt modificări în legislația fiscală, atunci
când apare ceva nou, pentru dedicarea
dumneavoastră să vă consiliați clienții, astfel încât să
respecte legislația fiscală. Este o relație
nemaipomenită pe care o avem cu dumneavoastră și
ale cărei rezultate se văd și în rezultatele instituției
noastre la nivel județean. Țineți-o tot așa! Consiliațivă clienții spre a-și spori afacerile, spre a respecta
legislația fiscală și spre a dezvolta acest județ! La
mulți ani!
Carmen Popescu, șef adjunct,
Administrația Județeană a Finanțelor
Publice Ialomița

Filiala Ialomița
Sunt onorat să fiu astăzi alături de voi pentru a transmite
mesajul de apreciere al Consiliului Județean Ialomița, al
domnului președinte al Consiliului Județean Ialomița și al meu,
desigur, pentru activitatea dumneavoastră.
Am emoții deoarece în sală se află oameni care au fost alături
de mine în activitatea mea de manager atât în mediul
educațional, liceal, la Inspectoratul Școlar Ialomița, cât și la
Consiliul Județean Ialomița, a căror activitate este definită de
profesionalismul și capacitatea dumneavoastră de a asigura o
modulație fină a deciziilor manageriale pe care fiecare
conducere, fie din domeniul de business, antreprenoriat, dar și
al instituțiilor publice, o are de luat la fiecare moment.
Vă mulțumesc pentru întreaga dumneavoastră activitate,
pentru tot ceea ce faceți și veți face pentru antreprenoriat, dar și
pentru instituțiile publice din Ialomița, din țară.
Vă transmit întreaga noastră considerație pentru fiecare
demers în care sunteți alături de mediul decizional în ceea ce
înseamnă hotărârile care trebuie luate în sprijinul dezvoltării
socio-economice a comunității noastre. Vă mulțumesc fiecăruia
dintre dumneavoastră și vă urez tuturor „La mulți ani!”!
Emil-Cătălin Grigore, vicepreședinte al
Consiliului Județean Ialomița

100 de ani este o vârstă rotundă, un secol care
reprezintă enorm în viața de zi cu zi a acestei
activități profesionale, care este, spun eu, sine qua
non, nu se poate fără ea, în orice domeniu de
activitate. În orice instituție, întreprindere trebuie să
fie un expert contabil sau un contabil autorizat,
care să lucreze pentru realizarea obiectivului
acesteia.
Le doresc succes în continuare tuturor colegilor în
domeniul economico-financiar! Să aveți rezultate
bune, astfel încât să avem numai profit și beneficii
în activitatea pe care ne-o desfășurăm. Vă
mulțumesc și succes în continuare!

Filiala Ialomița

Mihai Geanta, președintele Casei Județene
de Asigurări de Sănătate Ialomița

Vă mulțumim pentru sprijinul pe
care ni-l acordați în activitatea pe
care ne-o desfășurăm și vă rugăm ca
și în următoarea sută de ani să ne
fiți alături și să ne sprijiniți la fel de
mult. La mulți ani, CECCAR!

Sunt onorat să mă aflu alături de voi în
aceste momente aniversare! Mulțumesc
pentru colaborarea la nivel instituțional cu
organismul profesional.
Vă felicit pentru profesionalism și pentru
toate realizările pe care le aveți în domeniul
dumneavoastră de activitate.
La mulți ani!
Daniel Voicu, directorul
Casei de Pensii Ialomița

Virgil Șerbănescu, președintele
filialei UGIR Ialomița

Sunt 100 de ani de când această grozavă instituție a luat
ființă. Să fiți sănătoși, să vă bucurați de tot ce credeți că
puteți să oferiți mediului de afaceri și invers, mediul de
afaceri să vă ofere ce vă doriți dumneavoastră! Mă aflu
pentru a XVII-a oară la întâlnirea cu dumneavoastră, cu
prilejul Zilei Naționale a Contabilului Român.
Dumneavoastră, ca profesioniști contabili, și noi, mediul
de afaceri, contribuim prin activitatea noastră la bunul
mers al economiei, inclusiv la consolidarea bugetului
național. La mulți ani, sănătate multă și numai împliniri!
Să ne vedem cu bine!
Marian Costea, președintele PIMM Ialomița

Vorbesc și în numele avocaților, și în numele practicienilor în
insolvență. Vă transmit salutul tuturor, vă transmit „La mulți ani!”
și să aveți putere de muncă în continuare! Eram curios să văd un
istoric al acestei profesii și m-am uitat pe site-ul CECCAR. Mi-a
plăcut acea poveste a nașterii CECCAR, care a început cu anul 1921
și a continuat până în zilele noastre. Mi-a plăcut o sintagmă care
se referea la profesia contabilă: profesia contabilă este unul dintre
principalele mecanisme ale economiei naționale.
M-am întrebat de ce a fost folosită această sintagmă – „mecanism
de bază al economiei naționale”, și așa este, dacă ai un serviciu
contabil bine pus la punct, tu, ca antreprenor, poți să reușești.
Dacă nu ai un serviciu contabil care să fie la zi cu tot ce înseamnă
noutăți în materie legislativă și contabilă, s-ar putea să nu reușești
ca antreprenor. De aceea, cred eu, profesia de contabil autorizat
sau de expert contabil, mai cu seamă, este o profesie de bază în
acest mecanism de bază al economiei naționale, și trebuie să i se
recunoască această calitate.
Noi, avocații, noi, practicienii în insolvență, vă urăm „La mulți ani!”.
Să fiți sănătoși să puteți să mergeți mai departe și să ne revedem în
anii următori! La mulți ani!
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Marian Stroe, președintele
Filialei UNPIR Ialomița

Salut onorații invitați, colegii, și le mulțumesc
pentru colaborare! Aș vrea să-mi exprim
recunoștința și față de organismul nostru
profesional, care se străduiește în
permanență să ne fie alături și să ne sprijine
în activitatea desfășurată.
Nu în ultimul rând, dragi colegi, vreau să vă
urez multă sănătate, mult succes în
activitatea dumneavoastră, să aveți bucurii și
liniște alături de cei dragi!
Elena Buculescu, expert contabil

Sunt mândră că sunt contemporană cu acest
eveniment, împlinirea a 100 de ani de la
reglementarea profesiei contabile în România. Îmi
pare bine că suntem împreună, mai ales după o
perioadă foarte grea. Felicitări tuturor, spor în
toate, mult succes în continuare!
Putem să le transmitem antreprenorilor și celorlalți
că pot conta pe noi, și cu noi! La mulți ani tuturor!
La mulți ani, CECCAR!
Liliana Roman, expert contabil

Filiala Ialomița
Aș vrea să le mulțumesc colegilor care m-au
sprijinit, organismului profesional și mai ales
colegilor mei din cadrul firmei pe care o
administrez, care mă ajută zi de zi și care au
contribuit astfel la obținerea rezultatelor de astăzi.
Felicitări pentru munca depusă! La mulți ani
tuturor colegilor!
Adina Cristina Știucă, expert contabil
Le mulțumesc colegilor din cadrul societății pe care o
administrez, în spatele acestui premiu este foarte
multă muncă. Îi mulțumesc mamei mele, care, în
anul 1986, mi-a zis: „Fă-te, mamă, contabilă!”.
Nu în ultimul rând, mulțumesc Filialei CECCAR
Ialomița pentru implicare și susținerea profesiei
contabile, pentru că, datorită lor, noi ne
perfecționăm de la an la an. La mulți ani tuturor
contabililor și vă doresc multă putere de muncă!
Rodica Grigore, expert contabil

Vă mulțumim că ați ales să ne fiți alături la acest eveniment
festiv – împlinirea a 100 de ani de la semnarea actului de
naștere a organizației profesionale a profesioniștilor contabili!
Așa cum, la înființarea Corpului, sprijinul unor personalități
publice și al reprezentanților unor instituții publice a fost
decisiv, suntem convinși că, și astăzi, colaborarea cu instituțiile
locale – politice, administrative, de control, din educație,
patronale – poate contribui la bunul mers al activității
profesioniștilor contabili, precum și la realizarea în bune
condiții a misiunilor instituțiilor și organizațiilor respective.

Filiala Iași

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

Ne aflăm la un eveniment important din istoria organizației
noastre profesionale, sărbătorirea unui centenar de la înființarea
CECCAR. La fel ca în perioada interbelică, și astăzi activitatea
Corpului este corelată cu tendințele-cheie mondiale din domeniul
financiar-contabil, iar pentru a rămâne relevanți în noua
paradigmă socio-economică, experții contabili și contabilii
autorizați își consolidează poziția de consilieri de încredere ai
antreprenorilor. Viziunea noastră este să contribuim la crearea
antreprenorului pregătit pentru viitor, plecând, bineînțeles, de la
contabilul pregătit pentru viitor. Noi, cei din Iași, ne putem
considera printre fondatorii Corpului, prin Grigore Trancu-Iași,
concetățean, personalitate politică și academică de prim rang
pentru începuturile organizării profesiei noastre în România.
Cu recunoștință față de colegii care au pus bazele organismului
profesional acum 100 de ani, cu recunoștință față de cei care au
reînființat organizația noastră după 1990, ne alăturăm celor care
urmează. La mulți ani tuturor profesioniștilor contabili din
România! La mulți ani, CECCAR!
Elena Cristina Dorneanu,
membru în Consiliul Superior al CECCAR

Este foarte interesant de știut care a fost rolul contabilului
din România în dezvoltarea statului unitar român, cât de
importantă a fost și este contribuția acestei profesii în crearea
resurselor financiare ale statului, printr-o contabilitate
urmărită și evaluată de fiecare guvern în parte pentru a-și
crea resursele bugetare. Este o profesie indispensabilă pentru
orice economie modernă care se bazează pe relații
economice bine structurate și care vine în sprijinul fiecărei
comunități și al statului respectiv.
Este o profesie care a adunat probabil, într-o sută de ani, sute
de mii de profesioniști în acest domeniu, împreună cu ei
dezvoltându-se și învățământul economic superior, de care ne
bucurăm și noi, la Iași.
Îi felicit pe cei care sunt preocupați de pregătirea profesională
continuă a profesioniștilor contabili ieșeni, de școala
economică superioară, care și ea a creat oameni de mare
performanță, care au confirmat atât în țară, cât și peste
hotare și care sunt o sursă permanentă de angajare pentru
cei din administrația publică locală Iași.
Vă felicit pe toți cei care v-ați preocupat de bunul mers al
pregătirii profesionale a contabililor români. La mulți ani! Să
vă țină Dumnezeu sănătoși!
Mihai Chirica, primarul municipiului Iași

Cu prilejul Zilei Naționale a Contabilului Român, vă urez „La mulți
ani!” și multă energie în realizarea tuturor obiectivelor pe care vi leați propus! Reprezentați o profesie care este vitală pentru întregul
sistem financiar, iar eu, ca economist, înțeleg implicarea și
dedicarea de care dați dovadă pentru alegerea acestui drum. Ziua
de astăzi, 13 iulie 2021, are o dublă semnificație, se împlinesc 100
de ani de când Regele Ferdinand a semnat decretul regal care stă
la baza înființării Corpului. Acest act a însemnat alinierea
României la o legislație modernă, europeană, demers pe care
astăzi autoritățile statului îl continuă. În calitate de reprezentant al
Consiliului Județean, vă asigur de sprijinul nostru și de prețuirea pe
care o avem pentru dumneavoastră și profesia pe care o
reprezentați.
Marius Sorin Dangă, vicepreședinte,
Consiliul Județean Iași

Este o onoare să fim alături de dumneavoastră pentru a
sărbători un eveniment atât de important, împlinirea a 100 de
ani de la înființarea CECCAR. Cu acest prilej, vă mulțumim pentru
întregul sprijin pe care ni l-ați acordat de-a lungul timpului în
implementarea tuturor strategiilor de modernizare a instituției
noastre, și mă refer aici la digitalizarea ANAF, sprijin care a
reprezentat un aport important în reușita obiectivelor noastre.
Vă transmitem recunoștința noastră și pentru faptul că ați fost
întotdeauna un partener pe care am putut să ne bazăm, prin
rolul activ pe care l-ați manifestat în procesul de reglementare
fiscală, prin propunerile dumneavoastră pertinente, prin criticile
dumneavoastră constructive, motivându-ne să evoluăm
continuu.
Ne dorim ca și în perioada următoare să vedeți în instituția
noastră un sprijin în activitatea dumneavoastră de zi cu zi. Cu
prilejul acesta aniversar, vă dorim „La mulți ani!”, realizări și
performanțe în activitatea dumneavoastră, sănătate tuturor
membrilor și să rămâneți aceiași colaboratori de încredere și
sfătuitori înțelepți ai mediului de afaceri!
Raluca Iulia Mihai, șef administrație adjunct
colectare persoane fizice, Administrația
Județeană a Finanțelor Publice Iași

Filiala Iași

Vă felicităm pentru profesionalismul dumneavoastră, pentru
longevitatea acestei profesii atât de utile evoluției oricărei
societăți. Împreună, suntem parteneri în realizarea unui
serviciu public, îndeplinirea actului de justiție. De aceea, nici
noi, ca magistrați, nici dumneavoastră, în calitate de
profesioniști contabili, nu trebuie să ne abatem de la principiile
care ne definesc profesiile. Pentru noi, magistrații,
dumneavoastră sunteți vocea specialistului, vocea expertului,
care este absolut necesară pentru soluționarea multor litigii.
Însă activitatea dumneavoastră este deosebit de importantă și
pentru agenții economici, pentru investitori, deciziile lor depind
de calitatea expertizelor dumneavoastră, de raționamentul
dumneavoastră. Statul însuși este interesat de activitatea
dumneavoastră, în calitate de gestionari ai banului public. În
invitația pe care ne-ați transmis-o s-au legat două cuvinte
foarte frumos. Unul este tradiție, și de aici trebuie să preluăm
profesionalismul, iar celălalt cuvânt este viitor. Aceasta
înseamnă că trebuie să ne adaptăm la societatea actuală, la
realitățile actuale, care sunt mult diferite de cele trecute. Vă
urez succes în continuare în activitatea dumneavoastră și
sperăm într-o colaborare la fel de bună în viitor!
Judecător Cristina Maria Popa,
președintele Secției civile, Curtea de Apel
Iași
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100 de ani de profesie contabilă nu-i puțin lucru!
Profesia contabilă a apărut ca o necesitate și este strâns legată de
dezvoltarea societății omenești.
Complexitatea crescută a tuturor activităților economice a impus ținerea
evidenței contabile a valorilor materiale și bănești într-un sistem unitar,
reglementat, care să furnizeze informații complete, sigure, despre aceste
activități. Sau, cum se afirmă în domeniul nostru, să avem o reflectare
fidelă a realității economico-financiare. Lumea, societatea, economia,
toate sunt în continuă schimbare. În toate domeniile vedem o dinamică a
tuturor activităților. Este în firea lucrurilor să se întâmple așa.
Noi, ca profesioniști contabili, trebuie să acceptăm schimbarea, să ne
adaptăm la cerințele și condițiile care pot să apară, să ne implicăm și să
generăm o schimbare cu urmări benefice asupra sistemului contabil.
Consider important să acumulăm cunoștințe și informații care să se
cristalizeze în sisteme de valori cu impact pozitiv asupra dezvoltării
societății și, implicit, asupra nivelului de trai. Cu toții ne dorim acest lucru.
Trebuie să reușim! Din partea conducerii Casei de Pensii Iași, adresăm
felicitări tuturor membrilor CECCAR pentru realizările obținute și succes pe
mai departe!
Mihai Ceucă, director executiv adjunct,
Casa Județeană de Pensii Iași

Este un moment aniversar, un moment de bilanț, un moment al
aducerii-aminte care ne arată că se ajunge foarte greu la vârsta
de 100 de ani. Este o mare provocare care se află în fața acestei
profesii, pentru că în prezent vorbim despre mecanismul
european de redresare și reziliență, pentru care rolul
profesioniștilor contabili va fi uriaș.
Ei vor fi cei care vor trebui să certifice prin semnătura lor că banii
sunt cheltuiți conform bugetului, conform destinațiilor inițiale, ei
vor trebui să certifice că patrimoniul este integral, ei vor rămâne
aceleași persoane responsabile, capabile, curajoase, care au
ajutat România vreme de un secol, trecând prin mai multe
sisteme economice. Atât pentru experții din domeniul contabil,
cât și pentru ceilalți actori din mediul de business sunt niște
provocări importante în anii care vin. Vorbim în primul rând
despre transformare digitală, despre reziliență corporativă,
despre angajabilitate și atitudine.
„La mulți ani!” pentru prima sută de ani!
Nu știm cum va fi la marcarea a 200 de ani, însă acesta este un
moment unic. Vă doresc sănătate, împliniri și să ne vedem cu
bine!
Prof. univ. dr. Mihaela Onofrei, prorector al
Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași
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Mă bucur că am astăzi onoarea să felicit
CECCAR la ceas aniversar. Ați fost și veți rămâne
un partener de nădejde al Poliției Române în
contracararea criminalității economicofinanciare și pentru crearea unui mediu corect în
zona de afaceri.
Le urez tuturor membrilor „La mulți ani!”, multă
putere de muncă, sănătate, multe realizări
profesionale!
Tudor Tomegea, comisar-șef de poliție,
Serviciul de investigare a criminalității
economice, Inspectoratul de Poliție
Județean Iași
Vă felicităm pentru activitatea deosebit de intensă și
interesantă pe care o desfășurați. Vă mulțumim pentru
colaborarea deosebită pe care o avem și vă asigurăm
că suntem onorați să fim sub patronajul
dumneavoastră și al profesorilor de înaltă valoare
științifică de la Facultatea de Economie și Administrarea
Afacerilor. Vă dorim mult succes și multe realizări
profesionale!
Prof. Marinela Teșu, responsabil comisie
metodică Discipline economice,
Colegiul Economic Administrativ Iași

Se spune că economia depinde de economiști, așa
cum clima depinde de meteorologi. Cred că o afacere,
oricât de mică ar fi ea, are nevoie de un contabil. De
ce îi iubesc pe contabili? Pentru că ei nu înșală
niciodată legea, ci întotdeauna acționează în spiritul
și litera legii. Pentru că atunci când „time is money”,
este bine să-i dai dreptate contabilului și pentru că,
atunci când noi, ceilalți, punem virgulă, întotdeauna
vine un contabil și pune punct. De asta îmi sunt dragi
contabilii. Vă doresc sănătate, vă mulțumesc că
existați! Meritați respectul nostru!
Prof. univ. dr. Cristina Teodora Roman,
decanul Facultății de Economie și
Administrarea Afacerilor (FEAA) din
cadrul Universității „Alexandru Ioan
Cuza” din Iași

Filiala Iași
Mă bucur să particip la acest eveniment cu o profundă
semnificație pentru profesioniștii contabili din țara noastră. Sunt
mândră că fac parte din generația de experți contabili care pot să
marcheze 100 de ani de la momentul în care s-a semnat primul act
de înființare a acestui organism profesional. Știm cu toții, dragi
colegi, că de-a lungul timpului și poate ceva mai pronunțat, în
ultimii 10-15 ani, rolul nostru, al profesioniștilor contabili, a
căpătat valențe noi. De la acea contabilitate financiară clasică,
rolul nostru a căpătat alte valențe. Treptat ne-am extins spre
consultanță în afaceri, spre contabilitatea managerială, se folosesc
tot mai multe metode și tehnici moderne de analiză, de luare a
deciziilor în domeniul economic, și se face apel tot mai mult la
tehnologia informației.
Din acest punct de vedere, aș vrea să precizez că noi, cei care vin
din sistemul de învățământ preuniversitar economic, cei care
practic pun bazele pregătirii profesionale economice a viitorilor
specialiști, am înțeles foarte bine care este rolul nostru și am
înțeles că trebuie să formăm viitorii specialiști din această nouă
perspectivă a profesiei contabile. Nu aș vrea să închei fără a vă ura
„La mulți ani!”, să fim sănătoși, stimați colegi, să avem putere de
muncă în continuare și, de ce nu, să avem curajul să gândim că,
peste 100 de ani, alte generații vor face retrospectiva a ceea ce au
făcut profesioniștii contabili acum 200 de ani.
Prof. dr. Iuliana Țugui, directorul
Liceului Tehnologic Economic de Turism Iași

Camera de Comerț și Industrie Iași este onorată să fie
alături de dumneavoastră, mai ales în această zi de
sărbătoare. Ca membru de 15 ani al CECCAR, vă felicit
pentru sprijinul pe care îl acordați membrilor. Vă
doresc „La mulți ani!”, multă putere de muncă și
realizări în profesie! Camera de Comerț și Industrie Iași
vă transmite, în calitate de reprezentant al mediului de
afaceri, o diplomă de excelență, semn de înaltă
apreciere pentru modul profesionist, dinamic și
inovativ în care sprijiniți mediul de afaceri.
Mihaela Liuță, director economic,
Camera de Comerț și Industrie Iași

Vă asigur că sloganul dumneavoastră „ContaȚi pe Noi.
ContaȚi, cu Noi.” este valabil și în sens invers. Există o
simbioză între antreprenori și profesioniștii contabili,
pentru că nici noi nu putem exista fără dumneavoastră,
nici dumneavoastră fără noi. Aș vrea să subliniez că
între noi există o colaborare veche și prietenească.
Consider că ar trebui depășit momentul abordării
aceleia clasice a contabilității, să mergem spre o viziune
modernă, în sensul că, împreună, micul proprietar de
afaceri și profesionistul contabil să încerce să vadă în
perspectivă, să facă prognoze, studii de piață, spre
binele amândurora. Când respectul este reciproc,
rezultanta în afaceri este pozitivă. Un ultim îndemn este
acela ca toți să fim patrioți. 100 de ani înseamnă mult,
dar neamul nu ar fi progresat dacă nu ar fi fost acești
înaintași patrioți. La mulți ani tuturor membrilor
CECCAR!
Neculai Vițelaru, președinte, Patronatul
Întreprinderilor Mici și Mijlocii Iași

Mă bucur că îmi revine onoarea să felicit astăzi Corpul Experților
Contabili și Contabililor Autorizați, în acest moment aniversar. Un
organism profesional care împlinește 100 de ani de la înființare nu
mai are nevoie să dea nicio dovadă de reziliență! Felicitări
specialiștilor CECCAR care s-au adaptat și se adaptează rapid
schimbărilor de pe piața muncii!
Însă lucrul cel mai important este că suntem parteneri!
Comunicarea directă, feedback-ul constructiv și ideile noi sunt
normalitatea relației dintre AJOFM Iași și CECCAR. La mulți ani,
CECCAR!
Gabriela Vasilache, director executiv,
Agenția Județeană de Ocupare a
Forței de Muncă Iași

Încerc un sentiment deosebit să fiu din nou alături de
dumneavoastră. Este o mare onoare să mă pot adresa
dumneavoastră, care sunteți cel mai educat, competent și bine
organizat grup de specialiști. Lucrările dumneavoastră, bilanțurile
dumneavoastră sunt pietre de temelie de la care pornește
evaluarea unei economii. Și pentru asta vă felicităm! Numai
specialiștii pot să conducă și să îndrume către o situație normală.
Vă felicit pentru ținuta deosebită pe care ați avut-o în pandemie. Vați arătat adevărata dumneavoastră valoare, fie că ați lucrat la
birou, fie că ați lucrat de acasă, cursurile au fost ținute online, în
același ritm, cu aceeași seriozitate, cu aceeași implicare.
Ați fost și sunteți un exemplu pentru toți.
De aceea cred în dumneavoastră, fiecare cuvânt pe care l-am spus
a pornit din inima mea către dumneavoastră, către inimile
dumneavoastră. Vă doresc să vă implicați, să-i determinați pe cei
care iau decizii să țină cont de părerea dumneavoastră, fiindcă
sunteți într-adevăr specialiști. Sper în triumful dumneavoastră, sper
să vă afirmați așa cum meritați, fiindcă meritați! Mult succes în
activitatea viitoare și la mulți ani!
Doru Constantin Scripcaru,
președintele Filialei UGIR Iași

Filiala Iași

Filiala Iași

Trăim astăzi un moment istoric pentru profesia contabilă din România,
împlinirea a 100 de ani de la înființarea organismului nostru profesional!
Celebrăm astăzi rezultatele multor generații trecute și se cuvine să gândim cu
recunoștință la toate eforturile întreprinse de acestea, de la înființarea
organismului profesional și până în prezent. Să o facem privind spre viitor,
imaginându-ne ce vom lăsa moștenire celor care vor sărbători al doilea
centenar. Importanța profesiei contabile derivă din faptul că niciun proces
economic nu are loc fără aportul unui profesionist contabil. Și cum orice
activitate are și componente economice, putem aprecia că profesionistul
contabil este un „actor” primordial și de nelipsit în bunul mers și creșterea
societății în care trăim.
Orice lucru, mic sau mare, s-a făcut, se face și se va face și prin aportul
profesionistului contabil. Sănătatea afacerilor este asigurată de un
profesionist contabil, care are misiunea de a veghea la liniștea și
prosperitatea acestora. Chiar dacă această marcare a centenarului are loc
într-o perioadă care ne testează, pe de o parte, puterea tradiției, iar pe de
altă parte, capacitatea de reziliență și de a ne reinventa, împreună putem
genera schimbare pentru a crea plusvaloare în societate, așa cum au făcut și
înaintașii noștri. La mulți ani CECCAR! La mulți ani tuturor profesioniștilor
contabili!
Nicolae-Lucian Nedelcu, expert contabil, membru în
Consiliul Filialei CECCAR Iași, locul I în Topul local al
membrilor CECCAR – categoria Experți contabili

Experiență! Unicitate! Echilibru! Aceste cuvinte ne caracterizează!
La un secol de la reglementarea profesiei contabile în România, toate
cele care se petrec ne vor fi busolă către drumul spre dezvoltarea
noastră, a mediului antreprenorial. Centenarul profesiei contabile ne
găsește și anul acesta, plini de recunoștință profundă, în Topul local al
celor mai bune companii membre CECCAR. Am fost întrebați cum este
să fii în top – și realitatea arată că potențialul uman este imens, în
necontenită diversificare, trebuie doar să ne acordăm șansa de a
scoate la lumină ce este mai bun din noi, ca oameni, ca profesioniști,
și să nu ne fie niciodată frică de competiție. Viața profesională este
similară vieții private, presărată cu tot felul de provocări, lucruri
pozitive, realizări, dar și momente tensionate, semne de întrebare și
decizii care trebuie luate cu prioritate.
În ansamblu, descoperim cât de dificil este să ajungem la echilibru,
cât de dificil ne este să ne stabilim prioritățile, astfel încât să le
împăcăm pe toate, să ne simțim în ordine, să ne simțim în echilibru.
Anul ce a trecut a fost o adevărată provocare și am realizat că soluția
stă în puterea de adaptare, în valorificarea creativității, în puterea de
flexibilitate. Încă o dată ne-am dovedit importanța unei abordări
orientate pe echipă.
Petru Ciprian Dabija, expert contabil,
administrator societate, locul I în Topul local al
membrilor CECCAR – categoria Societăți de
expertiză contabilă

Filiala Ilfov

La 100 de ani de la momentul reglementării profesiei contabile în România, nu mă
aștept să iasă lumea pe străzi aplaudând contabilii sau să văd avalanșe de
mulțumiri și recunoștință la adresa contabililor care s-au jertfit pe altarul debitului
și creditului. Însă despre contabil spun doar atât: este cel pe mâna căruia lăsăm
banii firmei, cel care ne calculează ce avem de plată și ce putem duce acasă, cel
care face niște lucruri pe care rareori le înțelegem sau încercăm să le înțelegem și
care, la sfârșitul lunii, ne dă să semnăm „niște tabele”. De multe ori este și avocat,
manager de resurse umane – că, până la urmă, cât de greu este să faci un contract
de muncă, un pontaj?! Cât despre statul de salarii – mare lucru! Îl face programul,
nu?! Recuperare indemnizații de concediu, șomaj tehnic, recuperare concedii
medicale? Nu este nicio problemă pentru contabil! Vine o „hârtie” la birou pe care
sunt scrise niște lucruri pe care cu greu le înțelegem sau în care se zice ceva de vreo
raportare statistică? Niciun fel de problemă! O trimitem contabilului să se ocupe.
Nu în ultimul rând, te-ai certat cu partenerul de afaceri, cu un furnizor, un client?
Tot contabilului trebuie să-i povestesc, trebuie să aibă el și o latură de bun
ascultător și poate îmi dă și un sfat. Până la urmă, am încredere să-i las banii mei
pe mână, de ce să nu-i împărtășesc și celelalte probleme pe care le am?! Uneori
antreprenorii văd în contabil un veritabil Harry Potter, cel care are o baghetă
magică și face să dispară TVA aceea mare pe care o au de plătit.
Contabilul, liniștit, tace și face, rareori se revoltă și încearcă nopți și zile să găsească
soluții pentru a fi toată lumea fericită.
De aceea vă propun ca la sărbătorirea a 100 de ani de la reglementarea profesiei
contabile în România să nu ridicăm vreo statuie a contabilului fără glorie, nici să ne
uităm la ei ca la niște eroi ai luptei cu cifrele, ci doar să-i invităm la un pahar de vin
și să le spunem, poate pentru prima dată: „MULȚUMESC!”.
Conf. univ. dr. Marcel Vulpoi,
președintele Consiliului Filialei CECCAR Ilfov

Sunt onorată că am avut șansa să particip la această sărbătoare,
împlinirea a 100 de ani de la fondarea CECCAR. Cu prilejul acestei
aniversări cu atât de bogate semnificații, le urez tuturor celor care
practică această frumoasă și importantă profesie sincere felicitări și
succes în a menține cât mai sus nivelul lor profesional. Putem afirma
astăzi că, la 100 de ani de la înființare, Corpul profesional este
rezultatul dăruirii, muncii, cercetării științifice și sacrificiilor
membrilor săi. Printr-un proces de cercetare continuă, în parteneriat
cu mediul universitar și de afaceri, CECCAR susține evoluția
profesioniștilor contabili. Contabil fiind, pot spune că, dincolo de
reprezentările strict tehnice, printr-o participare la diferite cursuri și
dezbateri, prin provocările atribuite contractului dintre concept și
pragmatismul reprezentării acestuia, am simțit această cultură
informațională deosebită în arealul universitar. Ca pedagog, le explic
studenților, masteranzilor și doctoranzilor maniera de abordare și
înțelegere a contabilității, ca informație transparentă necesară
procesului decizional. Vivat, crescat, floreat!
Prof. univ. dr. Emilia Vasile, președintele Senatului
Universității „ATHENAEUM” din București

13 iulie 2021, o zi aniversară pe care nu o voi uita niciodată! O zi
în care am trăit emoții alături de oamenii cifrelor. O zi norocoasă
în care am avut ocazia să dansez, să cânt și să mă bucur de un
pahar de șampanie alături de o parte dintre cei care formează
CECCAR. Nu sunt suficiente cuvintele pentru a descrie acest
eveniment, pot să menționez însă că la Centenarul închinat
profesiei contabile în România am descoperit contabilul cu suflet
mare, care, dincolo de conturile de pasiv sau activ, dincolo de
declarațiile depuse, știe să trăiască și poate să-și expună emoția
în ringul de dans la un eveniment de clasă, organizat până în cel
mai mic detaliu la Corpul Diplomatic din București (tipic
contabilului, tipic CECCAR). Felicitări pentru un eveniment reușit!
La mulți ani tuturor celor care susțin businessul în România!

Filiala Ilfov

Alin-Flavius Marta,
Direcția Regională Antifraudă Fiscală București

Centenarul este un moment deosebit în viața
oricărei organizații. Evenimentul organizat de
dumneavoastră cu această ocazie nu putea fi
decât în aceeași notă prin care vă reprezentați
profesia. Vă mulțumim pentru buna
colaborare și ocazia de a vă fi alături în acest
moment deosebit.
Comisar-șef Emanuel Bărăitaru,
Inspectoratul de Poliție Județean Ilfov

Am sărbătorit într-o seară de vară, caldă,
strălucitoare, pe acorduri muzicale, profesia
contabilă, care a unit oameni deschiși, luminoși,
frumoși. Am trăit momente de neuitat, am
împărtășit experiențe, am dansat și cântat, dincolo
de cifre, situații financiare, bilanțuri și raportări.
Evenimentul desfășurat într-o locație de vis a adus
bucurie și zâmbete în sufletele membrilor familiei
CECCAR, pentru că da, asta suntem noi, experții
contabili și contabilii autorizați, o familie!
Multe împliniri, satisfacții, respect și colaborări de
succes, dragi colegi!
Conf. univ. dr. Boni Mihaela Străoanu,
Universitatea Petrol-Gaze din Ploiești

Cu prilejul sărbătoririi profesiei de contabil, am
deosebita plăcere să vă transmit cele mai sincere
urări de sănătate, multe succese în realizarea
activităților profesionale și împliniri mărețe! Cu
această ocazie îmi exprim înalta considerație și
adresez sincere mulțumiri reprezentanților acestei
profesii pentru standardul ridicat la care ați situat
CECCAR, precum și pentru contribuția la
dezvoltarea societății românești.
Adrian Stoican,
Universitatea Creștină „Dimitrie Cantemir”
din București

Filiala Ilfov
A fost o deosebită onoare să particip la acest
eveniment emblematic în viața CECCAR și vă asigur de
considerația mea pentru ceea ce construiți prin
dăruire, efort și pasiune pentru menținerea profesiei
contabile la un standard superior, ale cărei valențe nu
încetați să le valorizați. Cei 100 de ani de la înființarea
CECCAR reprezintă recunoașterea fără echivoc a
profesiei contabile și, totodată, a importanței acesteia
în mecanismele economico-financiare în orientarea
României către o economie puternică susținută prin
afaceri durabile. Cu această ocazie, vă urez trăinicie,
inspirație și, nu în ultimul rând, la mulți ani!
Dr. ec. Jeni Aura Stanciu,
Ministerul Transporturilor

După o perioadă grea, în care am stat separați, în
care interacțiunea noastră a fost online, inclusiv în
ceea ce privește cursurile și activitățile legate de
profesia contabilă, evenimentul dedicat centenarului
CECCAR a fost o gură de aer proaspăt. Ne-am
reîntâlnit colegii într-un cadru foarte plăcut, a fost o
zi în care noi, contabilii, nu a trebuit să răspundem
la orice oră la telefon, la e-mailuri, nu am fost direct
răspunzători pentru fiecare bon, chitanță, hârtie,
autorizație. A fost o zi în care am fost responsabili
pentru a sărbători, așa cum se cuvine, profesia
noastră. Vă mulțumesc pentru încrederea acordată,
premiul primit în cadrul Topului local al membrilor
CECCAR mă onorează.
Violeta Batrinu,
contabil autorizat

Am fost onorați să participăm la sărbătorirea a
100 de ani de la înființarea CECCAR.
Am petrecut clipe foarte frumoase împreună, fiind
un eveniment foarte bine organizat, cu bun gust,
unde activitatea foarte importantă a membrilor
dumneavoastră a fost evidențiată într-un cadru
festiv, plăcut și relaxant, iar artiștii care ne-au
onorat cu prezența au creat o atmosferă
antrenantă la bună dispoziție și dans. În numele
instituției pe care o reprezentăm, vă asigurăm de o
colaborare deschisă și fructuoasă.
Virginia Velican, Daniel Bogaciu,
Administrația Județeană a Finanțelor
Publice Ilfov

Felicitări cu ocazia sărbătoririi a 100 de ani de la
înființarea CECCAR, pentru munca și implicarea în
gestionarea profesiei și promovarea
profesioniștilor contabili, evidențiind rolul
acestora în dezvoltarea economiei. Mulțumesc
Filialei CECCAR Ilfov pentru sprijinul acordat în
activitatea pe care o desfășor, pentru
devotamentul și atenția acordată membrilor și
pentru tot ceea ce se întreprinde pentru
promovarea profesiei noastre în mediul de
afaceri.
Eugenia Cristea,
expert contabil

Azi este o zi deosebită în viața noastră, a profesiei
contabile și a profesioniștilor contabili, o zi în care
sărbătorim 100 de ani de la înființarea Corpului Experților
Contabili și Contabililor Autorizați din România, și un
prilej de a ne reuni astăzi, familia profesioniștilor
contabili, alături de reprezentanți ai unor instituții publice
de seamă din județul nostru.
La ceas aniversar le urez tuturor colegilor, membrii
CECCAR, mulți ani fericiți, împliniri și multe realizări
profesionale, dar și personale!

Filiala Maramureș

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

Acum, la moment aniversar, sărbătorim profesia
dumneavoastră, o profesie caracterizată de
pricepere, independență, moralitate și onestitate.
Vă felicit pentru că sunteți aliniați la standardele
europene, angajați în permanență în
perfecționarea continuă a legislației contabile și
fiscale conform standardelor internaționale și,
totodată, pentru că sunteți cel mai mare organism
profesional din regiunea de sud-est a Europei.
Radu Trufan, vicepreședintele
Consiliului Județean Maramureș

Mă alătur și eu celorlalți invitați și vă transmit
„La mulți ani!”, cu sănătate și multe realizări
profesionale!
Vă felicit pentru realizările dumneavoastră, vă
doresc să aveți încredere în viitor, curaj și
răbdare în ceea ce faceți, să vi se îndeplinească
visurile, să fiți sănătoși și să vă bucurați de
împlinirile profesionale!
Elena Borcea, consilier superior, Serviciul
asistență pentru contribuabili,
Administrația Județeană a Finanțelor
Publice Maramureș

Vă felicit cu această ocazie și vă urez mult
noroc mai departe! Consider că, oricât de
genial ai fi, oricâte idei inovatoare ai avea în
businessul tău, dacă nu ai un contabil bun,
totul se va duce de râpă. Așadar, vă
mulțumesc că vă avem în viața noastră și vă
urez mult succes în continuare!

Filiala Maramureș

Ovidiu Morar, director executiv, Agenția
Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială

Vă transmit cele mai calde felicitări cu
ocazia celebrării a 100 de ani de la
înființare! Este o onoare pentru mine să
particip, în calitate de reprezentant al
AJOFM Maramureș, la acest eveniment și
vă asigur de colaborarea noastră și
disponibilitatea noastră pentru
colaborările viitoare. Vă felicit! La mulți
ani!

Dacă profesia de contabil nu ar exista,
societatea și economia ar arăta complet
diferit, dumneavoastră sunteți cei care
stăpâniți managementul, oferiți instrumente
de control și elemente de analiză managerilor
pentru a lua cea mai bună decizie, îi
mențineți pe calea legală și îi consiliați pentru
a performa și menține eficiența în afaceri. La
acest ceas aniversar vă felicit în numele
Camerei de Comerț și Industrie Maramureș și
ne bucurăm că vă putem fi alături.

Alida Bozintan, director executiv adjunc
Agenția Județeană pentru Ocuparea For
de Muncă Maramureș

Florentin-Nicolae Tuș, președintele
Camerei de Comerț
și Industrie Maramureș
La ceas aniversar, Inspectoratul de Poliție Județean Maramureș vă
adresează sincere felicitări pentru activitatea desfășurată de-a lungul
timpului, asigurându-vă, totodată, de deplina noastră considerație
față de profesia voastră în rezolvarea solicitărilor și a nevoilor
dumneavoastră. Vă felicit pentru toată activitatea pe care ați depus-o
și pentru profesionalismul de care dați dovadă! La mulți ani și mult
succes în activitatea viitoare!
Silviu Danci, subcomisar,
Inspectoratul de Poliție Județean Maramureș

Filiala Mehedinți
Mă bucur să fiu alături de dumneavoastră la un
asemenea eveniment aniversar. Parchetul de pe lângă
Tribunalul Mehedinți apreciază activitatea și munca
dumneavoastră. De-a lungul activității mele am
colaborat cu o parte dintre dumneavoastră, cei care ați
fost desemnați experți în dosarele de evaziune fiscală,
este o muncă grea, laborioasă, o muncă ce necesită un
volum mare de activitate, dar care vă oferă și satisfacții
deosebite. Vă mulțumesc în numele instituției pe care o
reprezint pentru colaborarea pe care o avem și vă
doresc multă sănătate și mult succes în activitatea pe
care o desfășurați!

Astăzi, 13 iulie 2021, se împlinește un secol de istorie,
de muncă neîncetată a profesioniștilor contabili, un
secol de când profesiile de contabil autorizat și
expert contabil au fost recunoscute oficial, prin
decret regal. Viitorul ne așteaptă!
Vă doresc să fiți sănătoși, să aveți forță de muncă,
împliniri, atât profesionale, cât și în plan personal, și
liniște, alături de cei dragi! La mulți ani, CECCAR!
Cristian Iulian Bosoancă,
președintele Consiliului
Filialei CECCAR Mehedinți

Este pentru prima dată când mă adresez instituțional, și
nu ca avocat, ca reprezentant al corpului profesional al
avocaților. Lucrez cu mulți dintre dumneavoastră, iar azi,
în numele meu și al corpului profesional pe care îl
reprezint, vreau să vă felicit pentru activitatea pe care o
desfășurați și, nu în ultimul rând, vă felicit pentru
dedicarea dumneavoastră profesională în realizarea
actului de justiție. Mesajul pe care îl transmit, atât în
nume personal, cât și al celor 400 de avocați pe care îi
reprezint, este să nu precupețim niciun efort, să ne
respectăm profesiile, să reușim să le menținem caracterul
de profesie liberală.
Claudia Martinescu, decan,
Baroul Mehedinți

Lavinia Șisman, procuror,
Parchetul de pe lângă Tribunalul Mehedinți

Pentru dumneavoastră, profesioniștii contabili,
această zi este de o importanță majoră, mai ales că
se împlinește un secol de la reglementarea profesiei
contabile, de la momentul în care Regele Ferdinand
I semna decretul de înființare a organismului
profesional, numit inițial Corpul de Contabili
Autorizați și Experți Contabili. Profesia
dumneavoastră presupune tact și echilibru,
precizie, inteligență și determinare.
În numele Consiliului Județean Mehedinți, vă doresc
multă sănătate și putere de muncă! La mulți ani!

Filiala Mehedinți

Ramona Cupă, vicepreședintele Consiliului
Județean Mehedinți
În numele meu și al colegilor de la
Inspectoratul de Poliție Județean
Mehedinți, vă doresc multă sănătate și
putere de muncă! Vă mulțumesc pentru
colaborarea pe care am avut-o de-a
lungul timpului si sper să ne vedem și la
sărbătorirea a 200 de ani!
La mulți ani!
Costin Tuică, comisar-șef,
Inspectoratul de Poliție Județean
Mehedinți
Dragi colegi, mi-e dor să fiu alături de
dumneavoastră, îmi lipsiți!
Știți ce însemnați pentru mine, știți ce
înseamnă profesia contabilă pentru mine! Vă
doresc succes și putere de muncă! La mulți
ani!
Monica Moț, director,
Primăria Drobeta-Turnu Severin

Sunt onorat să fiu alături de dumneavoastră la o
aniversare atât de importantă. Nu este ușor să practici o
profesie ca a dumneavoastră, în care trebuie să
răspundeți așteptărilor clienților, să vă adaptați la toate
nevoile acestora și să asigurați servicii de calitate. Vă
felicit pentru munca depusă și vă doresc succes în
continuare!
Nicea Mergeani, inspector-șef,
Inspectoratul Teritorial de Muncă Mehedinți

Filiala Mehedinți

Știm foarte bine că a fi profesionist contabil
înseamnă dezvoltare permanentă, receptivitate,
imaginație și talent. Profesia contabilă îmbină
perfect precizia și gândirea analitică cu arta și setea
de cunoaștere.
Vă doresc multă putere și încredere pentru a putea
continua exercitarea sarcinilor profesionale într-un
mod conștiincios, să vă stabiliți noi scopuri care să
vă conducă spre noi orizonturi și performanțe
majore!
Cătălin Nicolae Firulescu,
expert contabil

Anual, la 13 iulie, cinstim venerabila profesie de contabil. Cu
această ocazie, am deosebita plăcere să vă adresez cele mai
sincere urări de sănătate, multe succese în realizarea activităților
profesionale și împliniri mărețe! Profesia contabilă este
reprezentată în toate ramurile economiei naționale, în sectorul
public.
Nicio întreprindere, instituție, organizație, mică sau mare, nu
poate fi concepută fără munca unui profesionist contabil. Prin
munca și dăruirea de care dăm dovadă, contribuim la
funcționarea economiei naționale.
La acest moment aniversar, vă doresc multă fericire, bunăstare și
multe realizări profesionale! La mulți ani!
Liliana Mădălina Petrescu,
contabil autorizat

Filiala Mureș

La 13 iulie 2021, odată cu sărbătorirea Zilei Naționale a
Contabilului Român, am marcat și centenarul profesiei
contabile reglementate în România, ceea ce a avut o puternică
încărcătură emoțională atât pentru membrii Filialei CECCAR
Mureș, cât și pentru invitații care au fost prezenți la acest
eveniment. Am constatat că invitații și colegii noștri au
apreciat activitatea experților contabili și a contabililor
autorizați, dar și modul în care este gestionată profesia
contabilă, modul în care sunt implicați profesioniștii contabili
și CECCAR în viața economico-socială a României. În acest
context, consider că profesiile de expert contabil și contabil
autorizat vor avea un viitor prosper, se vor adapta erei
digitalizării, iar profesioniștii contabili vor oferi soluții și
consultanță strategică pentru mediul de afaceri. Felicitări! La
mulți ani, CECCAR!
Ec. Dănilă Buculeu, președintele
Consiliului Filialei CECCAR Mureș

Bogdan Petriceicu-Hasdeu spunea că „trecutul este ușa viitorului”,
iar Octavian Paler accentua că „trecutul nu este o arhivă, o magazie, unde,
scuturând praful, găsești și azi, și mâine, și poimâine aceleași lucruri, mai uzate, mai
șterse, dar în fapt aceleași. Trecutul trăiește, e viu, se schimbă în funcție de ceea ce ni
se întâmplă”. De aceea, la împlinirea unui secol de existență a profesiei contabile
reglementate în România, voi face o succintă, dar semnificativă incursiune istorică.
Legea pentru organizarea Corpului de Contabili Autorizați și Experți Contabili în
România a fost aprobată de Regele Ferdinand la 13 iulie 1921. Revista „Le
Commerce” din Paris scria: „După mai bine de 40 de ani de muncă covârșitoare,
camerile de comerț și chiar câțiva parlamentari cer reglementarea profesiunei de
expert-contabil. Până acum, nimic nu s-a făcut în Franța; în celelalte țări, ca Anglia,
Italia, Germania, există societăți de contabili oficial recunoscute și profesiunea de
expert-contabil este reglementată. La rândul său, România vine, printr-o lege din 13
iulie trecut, și creează Corpul Contabililor Autorizați și Experților Contabili”.
După instaurarea regimului comunist, libera inițiativă a fost înlocuită de economia
dirijată, lucru care s-a răsfrânt, inevitabil, și asupra profesiei contabile, liberală prin
excelență. În rând cu celelalte profesii, profesia contabilă a trebuit să accepte și să
depășească feluritele provocări, să se păstreze și să se dezvolte, să se adapteze
nevoilor vremii în continuă schimbare, bunăoară, prin cultivarea competențelor
multidisciplinare. Pentru a ilustra în parte aceste realități, este de ajuns să avem în
vedere conceptul relativ recent al „contabilității manageriale”, ca ansamblu de
proceduri ce se realizează pentru fundamentarea deciziilor tactice și strategice
privind atingerea obiectivelor fixate de o anume entitate – implicând o listă lungă de
servicii oferite pe parcursul acestui proces laborios.
Închei cu îndemnul profund, care și-a păstrat actualitatea, la fel ca acum 100 de ani,
când a fost rostit de Grigore Trancu-Iași, ministrul muncii și ocrotirilor sociale, la
vremea adoptării primei legi a profesiei contabile: „Lucrați, colegi, cu toții, ridicați-vă
cu orice mari greutăți ați avea de luptat... căci alte orizonturi se ivesc. Veți avea și voi
satisfacția greutăților învinse, și orizonturilor văzute”.
Judecător dr. Andreea Ciucă,
președintele Curții de Apel Târgu Mureș

Filiala Mureș

Având în vedere momentul aniversar pe care îl celebrăm în această zi,
împlinirea unui secol de la reglementarea profesiei contabile în România,
Inspectoratul Teritorial de Muncă Mureș urează cel mai sincer și călduros „La
mulți ani!” tuturor membrilor CECCAR. Profesia contabilă din România reprezintă
un pilon de susținere a economiei naționale, care contribuie, prin prestigioasa sa
activitate, la dezvoltarea economiei românești. Activitatea membrilor CECCAR
sprijină în mod vădit realizarea unui climat economic sănătos. Corectitudinea,
profesionalismul, respectul față de normele legale sunt principii de referință după
care profesioniștii contabili își organizează activitatea.
Cu o tradiție de 100 de ani în România, profesiile de expert contabil și de contabil
autorizat au un rol esențial, prin sprijinul, soluțiile și îndrumarea oferite mediului
de afaceri, alături de celelalte profesii din domeniile economic și juridic. Doar prin
strânsa conlucrare între actorii mediului economic, atât din zona profesiilor
liberale, cât și din cea direct productivă, România își poate consolida
performanțele economice. În anul 2021, profesia dumneavoastră sărbătorește
100 de ani de la reglementare în România, iar perspectivele par cu siguranță
promițătoare. Pregătirea profesională deosebită și integritatea cu care vă
exercitați profesia sunt elemente deosebit de valoroase, care fac din CECCAR o
organizație recunoscută și respectată de mediul de afaceri din România. În
încheiere, Inspectoratul Teritorial de Muncă Mureș felicită încă o dată
profesioniștii contabili și organismul profesional pentru activitatea pe care o
desfășoară. Vă dorim mult succes în continuare! La mulți ani!
Jurist Eva Man, inspector-șef, Inspectoratul Teritorial
de Muncă Mureș

Cu ocazia sărbătoririi a 100 de ani de la înființarea CECCAR,
țin să le mulțumesc tuturor profesioniștilor care de-a lungul
timpului au contribuit la dezvoltarea și întărirea acestui Corp
profesional. Toată activitatea mea profesională de până
acum s-a derulat în zona financiară și astfel am putut să
înțeleg mai bine complexitatea muncii profesioniștilor
contabili, cei care trebuie să identifice și să pună în aplicare
cele mai bune soluții pentru desfășurarea unei activități
economice sustenabile. Dincolo de munca lor, profesioniștii
din cadrul CECCAR sunt persoane care pot fi un sprijin pentru
comunitățile lor. Un exemplu este spiritul de prietenie, care,
cel puțin în județul Mureș, este foarte prezent și poate fi un
exemplu pentru alte profesii sau comunități de afaceri. La
mulți ani!
Ovidiu Georgescu, vicepreședinte,
Consiliul Județean Mureș

Filiala Mureș
Cu ocazia Zilei Naționale a Contabilului Român și împlinirea
a 100 de ani de la înființarea organizației profesionale, vă
transmit sincere felicitări din partea AJFP Mureș! Apreciez
munca profesioniștilor contabili ca fiind dificilă, în condițiile în
care în majoritatea firmelor mici atribuțiile lor se extind, de
cele mai multe ori, de la cele legate de înregistrarea
operațiunilor economice în evidențele contabile și la alte
activități care necesită cunoștințe de legislație fiscală, activități
de gestionare a resursei umane, de întocmire a dosarelor
necesare încheierii contractelor de credite, leasinguri și
granturi.
Horațiu Szabo, șef administrație adjunct,
Administrația Județeană a
Finanțelor Publice Mureș

Îmi face o deosebită plăcere să mă adresez dumneavoastră,
cu ocazia Zilei Naționale a Contabilului Român, sărbătoare a tuturor
reprezentanților profesiei contabile. Este un prilej de bucurie, o ocazie de a omagia
profesia contabilă, de a recunoaște importanța profesioniștilor contabili în viața
economică și socială a României și a tuturor țărilor unde există asociații
profesionale de acest gen. În același timp, această sărbătoare îmi oferă ocazia de a
evoca relațiile excelente de colaborare dintre Facultatea de Economie și Drept și
Filiala CECCAR Mureș, 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. Vă asigur, totodată, de deschiderea și
sprijinul nostru necondiționat pentru profesia contabilă, precum și de
angajamentul de a continua să pregătim noi generații de profesioniști contabili
care pe viitor să își aducă contribuția la prestigiul acestei profesii.
Anul trecut ne-a adus noi provocări care se regăsesc în orice domeniu de activitate.
Aceste provocări, pe lângă elementele negative pe care le-a simțit fiecare dintre noi,
au avut și efecte pozitive, accelerând tranziția spre noi tehnologii, iar noi ne
pregătim să le oferim studenților noi competențe, în special în domeniul
digitalizării, aducând în programele noastre elemente moderne privind monedele
digitale, inteligența artificială, machine learning și altele. În numele instituției pe
care o reprezint, le urez tuturor membrilor Corpului multă sănătate, putere de
muncă, realizări profesionale și personale dintre cele mai alese!
Conf. univ. dr. Daniel Ștefan, decanul Facultății de
Economie și Drept din cadrul Universității de Medicină,
Farmacie, Științe și Tehnologie „George Emil Palade” din
Târgu Mureș

În numele Casei Județene de Pensii Mureș,
felicit CECCAR cu prilejul sărbătoririi a 100 de ani
de la reglementarea profesiei. Profesia contabilă,
uneori considerată prea complexă, este esențială
în organizarea economică a unei întreprinderi.
Contabilitatea ne oferă cheile de verificare a
randamentului unei întreprinderi, garanția că
principiile economice sunt în concordanță cu
principiile juridice ale statului și astfel contribuie
decisiv la evoluția societății. Vă doresc succes în
activitățile pe care le desfășurați în exercitarea
profesiilor de expert contabil și de contabil
autorizat!
Eugenia Neagoe, director executiv,
Casa Județeană de Pensii Mureș

Dacă la astfel de zile festive sunt acordate
distincții de merit profesional experților contabili
și contabililor autorizați, nu uităm, cu acest
prilej, să apreciem și activitatea Filialei CECCAR
Mureș în sprijinul membrilor Corpului.
Prof. univ. dr. Mircea Simionescu,
rectorul Universității „Dimitrie
Cantemir” Târgu Mureș

Dragi colegi, este un privilegiu și o emoție copleșitoare
să vă adresez câteva cuvinte la acest moment aniversar
al profesiei. Ascultând discursurile colegilor și invitaților,
pot spune că sunt mișcat de profunzimea și conținutul
tuturor luărilor de cuvânt, fapt ce îmi dă mare
încredere în ceea ce privește dezvoltarea profesiei
contabile. Eu aș adăuga doar atât: prin colaborarea
tuturor părților implicate în activitatea financiarcontabilă, vom face față tuturor provocărilor care apar
în exercitarea profesiei noastre.
Marcel-Crinișor Bighian,
contabil autorizat

Mă bucur că am ales o profesie atât de veche,
care a dăinuit în timp. Mi-a adus multe satisfacții, dar și
multă responsabilitate. Este o mare satisfacție să întocmești
o balanță de verificare completă și corectă și să transpui
informațiile financiare într-un bilanț, cu responsabilitatea că
este întocmit sub toate aspectele de conformitate cu
reglementările contabile.
Dar pe lângă aceste aspecte, de satisfacție profesională,
suntem datori să le transmitem noilor generații dragostea
pentru această profesie și să-i îndrumăm să-și desfășoare
viitoarea activitate cu profesionalism și responsabilitate,
acesta fiind secretul unei profesii care va dăinui și în viitor.
Le mulțumesc tuturor colegilor, am crescut și ne-am
maturizat împreună! Să ne reîntâlnim sănătoși!
Cristina-Mihaela Tinca,
expert contabil

Filiala Mureș

Filiala Neamț
Le mulțumesc invitaților noștri pentru colaborarea
valoroasă cu organismul nostru profesional. CECCAR
are o istorie fabuloasă, astăzi sărbătorim un secol de
la reglementarea profesiei contabile în România,
ocazie cu care felicit și le mulțumesc, în același timp,
tuturor membrilor Corpului. Vă doresc să aveți în
continuare mult succes în activitate și vă urez „La
mulți ani!” în această zi de mare sărbătoare!
Adrian Vasile Huci, președintele
Consiliului Filialei CECCAR Neamț

Vă felicităm și apreciem munca dumneavoastră!
Sperăm să avem în continuare o colaborare cât mai
eficientă! De profesionalismul dumneavoastră și al
nostru depind mediul de afaceri, realizarea politicilor
bugetare și financiare, bunăstarea noastră, a tuturor.
Viitorul este digitalizarea, recomandarea noastră este
să folosim cât mai mult mijloacele de transmitere
electronică a documentelor. Vă asigurăm de sprijinul
nostru, suntem colegi și facem ca totul să meargă
înainte! La mulți ani!
Elena-Manuela Sava, consilier superior,
Direcția Generală Regională a Finanțelor
Publice Iași

Stimați colegi, vă transmit salutări din partea
doamnei director Rodica Popescu și vă asigurăm de
tot sprijinul nostru!
Din partea Agenției Județene pentru Ocuparea Forței
de Muncă Neamț vă transmit felicitările și
mulțumirile noastre!
La mulți ani!
Cristina Huci, consilier superior,
Agenția Județeană pentru Ocuparea
Forței de Muncă Neamț

Istoria arată că ați făcut o mulțime de lucruri
interesante în legătura dintre fapte și oameni din
perspectivă financiar-contabilă, dumneavoastră
având mereu în vedere ca această legătură să fie
bine gândită și să ducă la progres. Privim cu
încredere spre viitor și din această perspectivă cred
că organismul profesional și ADR pot face multe
lucruri împreună. Beneficiarii noștri, printre care
puteți fi și dumneavoastră, au nevoie de expertiza
specialiștilor. La mulți ani!
Vasile Asandei, directorul general al
Agenției pentru Dezvoltare Regională
Nord-Est

Vă urez „La mulți ani!”, să aveți parte de rezultate
extraordinare în munca dumneavoastră! Vă
asigurăm de sprijinul nostru și vă mulțumim pentru
rezultatele muncii dumneavoastră. Poate nu
suntem cea mai „plăcută” instituție, dar suntem
alături de dumneavoastră, ca parteneri, și, cu
siguranță, suntem foarte mulțumiți de rezultatele
muncii experților contabili și de răspunsurile oferite
la solicitările noastre. Activitatea dumneavoastră
este foarte importantă pentru noi și sper să avem
în continuare o relație bazată pe colaborare și
sprijin reciproc.
Liviu Filip, comisar-șef de poliție,
Inspectoratul de Poliție Județean Neamț

Mă bucur să fiu alături de dumneavoastră în aceste momente
aniversare, împlinirea a 100 de ani de la reglementarea profesiei
contabile în România. Cu acest prilej, amintesc că la 11 iulie 2021
Inspecția Muncii a împlinit 22 de ani de când funcționează în această
formă, istoria inspectoratului fiind una mult mai veche. Cunoașteți,
desigur, că în toate statele UE există un sistem de inspecție a muncii,
activitatea fiind vastă.
Parafrazând sloganul dumneavoastră, doresc să vă spun: ContaȚi pe
Noi. ContaȚi, cu Noi, inspectorii de muncă, pentru că împreună reușim
să răspundem solicitărilor agenților economici și ale salariaților. Noile
forme ale contractelor de muncă și diversitatea acestora impun să
lucrăm împreună și vă asigur de toată colaborarea ITM. Felicitări și la
mulți ani!
Ioan Popescu, inspector-șef,
Inspectoratul Teritorial de Muncă Neamț

Filiala Neamț

Filiala Olt
Profesia contabilă aduce în aceste zile alături, în toată țara, 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. Constituirea organizației profesionale a
contabililor români, la 13 iulie 1921, a marcat un moment deosebit în
amplul proces de consolidare a statului nostru național și unitar. Avem toate
motivele să considerăm că actul de naștere a Corpului de Contabili
Autorizați și Experți Contabili s-a semnat într-un moment istoric excepțional,
ceea ce a constituit o premisă de bun augur pentru toate momentele care au
urmat în viața și activitatea organizației noastre profesionale. Așa cum
menționa Miron Costin: „Cu cele trecute vremi să pricepem cele viitoare”.
Vă mulțumesc, stimați colegi, pentru profesionalismul dumneavoastră,
pentru determinarea pe care o dovediți constant pentru dezvoltarea
competențelor și abilităților dumneavoastră, în sprijinul profesiei, al
mediului de afaceri, al societății. Sărbătorirea a 100 de ani de la înființarea
Corpului nostru profesional este un prilej de bucurie pentru toți colegii
profesioniști contabili. La mulți ani, dragi colegi!
Mesaj Ion Buiculescu, președintele
Consiliului Filialei CECCAR Olt

Economia nu ar fi existat niciodată fără munca
profesionistului contabil, iar acest lucru îl datorăm
organismului profesional CECCAR. Prin dumneavoastră
găsim echilibrul întregii activități economice, fiind baza
economiei de piață. Vă felicităm pentru alegerea unei
profesii ce implică responsabilitate, dar care aduce și
multe satisfacții. Vă asigurăm de tot sprijinul necesar
din partea Instituției Prefectului – Județul Olt.
Fănel Bădici, subprefectul județului Olt

Ziua Națională a Contabilului Român este pentru
mine un prilej de a scoate în evidență însemnătatea
profesiei pe care am ales-o, ale cărei realizări fortifică
în mod direct funcționalitatea economiei naționale. A
fi profesionist contabil înseamnă, pe lângă precizie și
gândire analitică, dezvoltare permanentă,
receptivitate și imaginație. Să vă bucurați de stima
celor cu care lucrați, să aveți realizări frumoase pe
plan profesional și să vă însoțească mereu în
activitate succesul, perseverența, profesionalismul și
creativitatea!
Georgeta Stroe, expert contabil,
președintele Comisiei de disciplină a
Filialei CECCAR Olt

Filiala Olt
Împlinirea a 100 de ani de la înființarea Corpului
Experților Contabili și Contabililor Autorizați din
România și recunoașterea implicită a profesiei
noastre reprezintă un motiv de mândrie și emoție. Cu
acest prilej, doresc să vă adresez din partea colegilor
dumneavoastră din cadrul Camerei de Conturi Olt,
cele mai alese gânduri de prețuire pentru activitatea
pe care, cu profesionalism și devotament, o
desfășurați, păstrând, astfel, la un standard ridicat,
profesia dumneavoastră. Totodată, vă adresez cele
mai sincere și calde urări de sănătate și fericire pentru
dumneavoastră și familiile dumneavoastră, însoțite de
tradiționalul „La mulți ani!”.
Adrian Goga, directorul
Camerei de Conturi Olt

La 100 de ani de la înființarea CECCAR, îmi
exprim gratitudinea și aprecierea mea pentru
rolul jucat de profesioniștii contabili în
dezvoltarea economiei noastre, pentru
activitatea organismului profesional în
pregătirea celor mai buni specialiști în
contabilitate, expertiză, analiză economică și
fiscalitate. Sunteți o instituție de elită și ați
avut un rol major, de-a lungul timpului, în
formarea de specialiști de elită în domeniul
economic. Vă urez să rămâneți în continuare
aceeași instituție echilibrată, formatoare de
specialiști și implicată total în fenomenul
economic!
Iulius Daniel Doagă, șef administrație,
Administrația Județeană a
Finanțelor Publice Olt

Am fost onorați să luăm parte la cea de-a XVII-a ediție
a Zilei Naționale a Contabilului Român. Prin
participarea noastră la acest eveniment important, cu
o semnificație deosebită pentru profesia contabilă,
dorim să consolidăm colaborarea care există între
CECCAR Olt și Inspectoratul de Poliție Județean Olt și să
vă mulțumim, astfel, pentru implicarea și
profesionalismul de care dați dovadă în îndeplinirea
unui deziderat comun, protejarea interesului public. Vă
asigurăm că vă vom acorda tot sprijinul necesar
îndeplinirii sarcinilor de serviciu, în limita
competențelor care ne revin.
Nicolae Ionuț Ilinca, comisar-șef de poliție,
Inspectoratul de Poliție Județean Olt

Filiala Olt
Am fost onorată să reprezint Oficiul Registrului Comerțului de
pe lângă Tribunalul Olt la evenimentul organizat de CECCAR
Filiala Olt cu prilejul împlinirii a 100 de ani de la înființarea
Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din
România. A fost un moment emoționant de marcare a unui
secol de tradiție a profesiei contabile în România, dar și de
bilanț al rezultatelor obținute de membrii organismului
profesional. Această profesie este esențială pentru societate și
pentru instituțiile publice, ORCT Olt bucurându-se de o bună
colaborare cu experții contabili și contabilii autorizați, care au
dat dovadă, întotdeauna, de profesionalism, competență și
responsabilitate. Sărbătorirea centenarului a oferit un prilej
de a ura profesioniștilor contabili mult succes în activitate,
recunoștință și apreciere pentru activitatea desfășurată până
în prezent și speranța consolidării bunelor relații de
colaborare profesională dintre CECCAR și ORCT Olt. La mulți
ani, CECCAR! La mulți ani profesioniștilor contabili!
Nicoleta-Cerasela Bubatu, directorul
Oficiului Registrului Comerțului de pe
lângă Tribunalul Olt

Astăzi, la marea sărbătoare națională a profesiei
contabile, îmi port zâmbetul cu mine pentru că
atitudinea e totul. Iubește generos… Vorbește
blând… Fii mereu pozitiv, indiferent de cât de grele
par unele momente ale vieții! Fericirea este un cont
bancar: retragi din el ceea ce ai depus. Așa că
trebuie să depui cât mai multă fericire în contul
memoriei tale. Trăiește simplu, dăruiește cât mai
mult și așteaptă cât mai puțin. Transmit calde și
sincere felicitări echipei filialei și tuturor colegilor
din profesie!
Maria Neațu, contabil autorizat

Iubește-ți contabilul! El are grijă de banii tăi și
de afacerea ta! În munca și în pixul lui stă
succesul companiei! Vă mulțumesc pentru
invitație și să sper într-o colaborare la fel de
bună și pe viitor. ContaȚi pe Noi. ContaȚi, cu
Noi!
Daniela Sîrbu, expert contabil

Filiala Olt
Această zi frumoasă reprezintă un omagiu
adus tuturor contabililor. Trebuie să fim
dinamici, deschiși către noi idei de afaceri și
mai ales să conștientizăm în orice moment
că trebuie să îndeplinim cu cinste și mândrie
misiunea de expert contabil și contabil
autorizat.
Tincuța Pană, contabil autorizat

Manifestarea prilejuită de centenarul profesiei este
ocazia specială de recunoaștere a eforturilor
organizației CECCAR și a contribuției noastre, în calitate
de membri. Este un moment de emoție profundă, știind
că din acest centenar firma pe care o administrez și
echipa sa au parcurs ultimii 21 de ani. Mai mult, 13
iulie a fiecărui an este un prilej de conectare cu
comunitatea locală de contabilitate și de a sărbători
pasiunea tuturor pentru acest domeniu. Profunzimea
momentului este dată de aprecierile venite din afara
organizației prin mesajele de susținere și felicitare.
Apreciem cuvintele de la reprezentanții instituțiilor
statului și, nu în ultimul rând, mesajul din partea
președintelui României. Le mulțumim tuturor și le
doresc colegilor, atât din filiala Olt, cât și din celelalte
filiale CECCAR, multă sănătate, putere de muncă și
împliniri profesionale!
Mariana Ghiță, expert contabil

Un secol de profesie. Un secol de la
înființarea organismului profesional prin
care fiecare dintre noi activăm. Să fim
corecți în activitatea pe care o desfășurăm,
să nu ne lăsăm copleșiți de greutăți și să fim
mândri că prin aportul fiecăruia dintre noi
întreprinderea în care activăm și economia
în ansamblu au șanse reale de prosperare.
Un an bun în continuare!
Alina Marinela Vincze, expert contabil

Moment aniversar de excepție și cu profunde semnificații, Ziua
Națională a Contabilului Român marchează, anul acesta,
recunoașterea merituoaselor contribuții ale precursorilor noștri care,
în urmă cu 100 de ani, au reușit legiferarea constituirii CECCAR.
Semnificativ pentru filiala Prahova este mândria de a fi cea de-a
doua secțiune a Corpului, înființată în 1921, după Ilfov. Celebrăm,
astfel, rezultatele multor generații dinaintea noastră, care ne
motivează să privim spre viitor.
Așadar, în aceste momente de cinstire a celor care au asigurat
unitatea și au dat puterea și resursele necesare dezvoltării CECCAR, le
urăm colegilor din comunitatea profesioniștilor contabili și invitaților
multă sănătate, putere de muncă, împliniri și depline satisfacții,
reușite în tot ceea ce întreprind, pentru a reprezenta în continuare un
reper moral și profesional, precum și un motor al dezvoltării în țara
noastră și un model de urmat pentru generațiile viitoare!
Cornel Nițu, președintele Consiliului
Filialei CECCAR Prahova

Ziua Națională a Contabilului Român pune accentul pe
contribuția profesioniștilor contabili la dezvoltarea
economică. Corpul dispune de un potențial enorm și
solicită eforturi susținute din partea profesioniștilor
contabili pentru îndeplinirea misiunii atât de necesare
dezvoltării economice, în interes public. Instituția
Prefectului susține și promovează practicile profesionale
de înaltă calitate și dorește să mulțumească CECCAR
pentru demersurile în vederea asigurării calității
serviciilor prestate de membrii săi. Profesia contabilă
este despre echilibru, egalitate, integritate, iar
profesioniștii contabili sunt parteneri de încredere, pe
care se poate conta. La mulți ani profesioniștilor
contabili și da, contăm pe voi, contăm, cu voi!
Felix Bulearcă, subprefectul
județului Prahova

Filiala Prahova

Felicit membrii CECCAR pentru activitatea
desfășurată și vă transmit aprecierile
judecătorilor Curții de Apel Ploiești!
Felicitări și vacanță plăcută!
Andra Corina Botez, președintele
Curții de Apel Ploiești

Sunt onorată că particip la acest eveniment!
Atât instituția pe care o reprezint, cât și
CECCAR au rolul de a contribui la o dezvoltare
sănătoasă a comunității de afaceri. Vă urez
„La mulți ani!”, să aveți multe realizări
profesionale și vă asigur de întreaga mea
colaborare și pe viitor!

Filiala Prahova

dna. Georgiana Baraniuc, directorul
Oficiului Registrului Comerțului
de pe lângă Tribunalul Prahova
Apreciez relațiile de colaborare foarte strânse
dintre instituția pe care o reprezint și CECCAR,
relații consolidate pe parcursul anilor. De
asemenea, apreciez eforturile depuse de
CECCAR în vederea creării unui corp de
profesioniști care răspund cerințelor unui
sistem economic performant. La mulți ani!
Vasile Cismaru, director adjunct,
Administrația Județeană a Finanțelor
Publice Prahova

Vă mulțumesc pentru profesionalismul de
care ați dat dovadă și în perioada aceasta
dificilă pe care am traversat-o. Îmi doresc ca
în continuare colaborarea noastră să fie la
fel, desăvârșită, bazată pe profesionalism, și
vă dau asigurări că oricând ușa instituției pe
care o conduc este deschisă. La mulți ani,
sănătate și putere de muncă!
Dumitra Ionescu, inspector-șef,
Inspectoratul Teritorial
de Muncă Prahova

Am primit cu bucurie invitația de a participa la acest
frumos eveniment care celebrează o profesie stabilă, cu
valoare pentru societate, la împlinirea unui veac de când
aceasta a dobândit recunoaștere. Această zi are
semnificații afective decurgând din experiența cu care
membrii au îmbogățit, de-a lungul timpului, profesia.
Realizarea actului de justiție este indispensabil legată de
contribuția experților contabili și vă felicit pentru modul în
care reușiți să oferiți instanțelor argumente pertinente în
lucrările care constituie fundamentul soluțiilor pronunțate.
Vă transmit aprecierea mea și a colegilor judecători!
Pornind de la ideea că atât profesia de judecător, cât și cea
de expert contabil sunt subsumate unor idealuri și valori
comune, doresc ca și în viitor acestea să fie onorate în
deplină sănătate, cu onestitate și competență.
Crina Letea, președintele Tribunalului Prahova

Filiala Prahova
Vă doresc ca următorii o sută de ani să
fie la fel de minunați și cu realizări!
Instituția dumneavoastră este un
partener drag nouă și organizăm
acțiuni frumoase împreună. Facultatea
de Științe Economice contează pe
dumneavoastră!

Sunt onorat că mă aflu la acest eveniment și în
calitate de expert contabil. Mulțumesc Filialei
CECCAR Prahova că este alături de noi în
aplicarea și implementarea reglementărilor
specifice. Sper să revenim la normalitate, astfel
încât să reluăm acele întâlniri constructive pe
care le aveam acum câțiva ani. La mulți ani,
multă sănătate!

Irina Rădulescu, decanul
Facultății de Științe Economice
din cadrul Universității
Petrol-Gaze din Ploiești

Octavian Măguleanu,
președinte-director general al Casei
Județene de Asigurări de Sănătate
Prahova

Această nobilă profesie a traversat vremurile și
diverse forme de organizare statală și socială. În
ceea ce mă privește, profesia de contabil autorizat,
pe care am practicat-o timp de 15 ani, reprezintă o
parte a fundamentului dezvoltării mele profesionale
și umane. Mi-au folosit din plin cunoștințele și
abilitățile dezvoltate în anii de început atât în
cariera juridică, cât și în calitatea de manager și
conducător de instituție. Oamenii care înțeleg
mirajul cifrelor sunt mai atenți și mai greu de
păcălit. Au mintea antrenată continuu. Contăm, în
continuare, unii pe ceilalți!
Cristina Stoichici, directorul
Agenției Județene pentru Ocuparea
Forței de Muncă Prahova

Este un moment special, plin de emoție. Ziua Națională a
Contabilului Român este unul dintre evenimentele care
marchează comunitatea de afaceri a județului nostru. Dacă
în mod obișnuit spuneam că profesioniștii contabili sunt
caracterizați de profesionalism, seriozitate, anul acesta, mai
mult decât oricând, putem spune că vă caracterizează și
empatia, reziliența și adaptabilitatea, de care ați dat dovadă
poate mai mult ca niciodată. Ați fost alături de noi, ați fost și
sunteți partenerii noștri. La mulți ani, atât din partea mea, cât
și a conducerii Camerei de Comerț și Industrie Prahova!
Alexandra Petre, director Comunicare,
Camera de Comerț și Industrie Prahova

Filiala Prahova

Este o onoare pentru mine să reprezint la
acest eveniment Colegiul Economic mai ales
că, pentru mulți dintre cei prezenți, liceul
economic a fost prima școală care le-a deschis
aripile spre ceea ce sunt astăzi. Vă urez
tuturor încă o sută de ani plini de realizări și
bucurii! La mulți ani!
Corina Cristescu, director,
Colegiul Economic Ploiești

Este cunoscut faptul că profesioniștii contabili
se implică în relația strânsă dintre întreprinderi
și creșterea economică. Succesul în afaceri al
întreprinderilor mici și mijlocii este strict legat
de experiența și competența membrilor CECCAR
și vă mulțumesc pentru sprijinul acordat.
Consiliul Național al Întreprinderilor Private
Mici și Mijlocii, din care face parte Patronatul
Prahova, vă transmite felicitări și vă urează: La
mulți ani!
Florin Duma, președintele
Patronatului Întreprinderilor
Mici și Mijlocii Prahova

Vă urez „La mulți ani!” și vă mulțumesc pentru
frumoasa colaborare dintre Tribunalul
Permanent de Arbitraj Instituționalizat și Filiala
CECCAR Prahova.
Rodica Vlaicu, președintele
Asociației de Arbitraj Instituționalizat

Am colaborat cu mulți dintre dumneavoastră și vă
apreciez pentru ceea ce am realizat împreună pentru
județul Prahova. Văd din ce în ce mai rar
profesionalism. La dumneavoastră îl văd și îl respect.
Vă doresc multă sănătate, seriozitate în continuare,
rigurozitate! Îmi doresc ca după această criză
sanitară să reușim să ne redresăm cu sprijinul
dumneavoastră. Toți trebuie să contăm unii pe alții și
să facem ceea ce este mai bine pentru comunitatea
noastră, pentru România.
Rodica Paraschiv, deputat

Filiala Prahova

Vă felicit pentru primii o sută de ani!
Sunt convins că veți dezvolta în
continuare atât profesia pe care o
reprezentați, cât și organismul
profesional.
Bogdan Toader, deputat

La ceas de sărbătoare, Filiala UGIR
Prahova vă urează realizări deosebite,
multă voioșie și elan adolescentin!
Adrian Tudor Moroianu Geamăn,
președintele Filialei UGIR Prahova

Am primit cu considerație vestea obținerii locului I în Topul
firmelor prahovene membre CECCAR. Pandemia a schimbat
lumea în care trăim și, implicit, lumea noastră, a celor care
susțin afacerile de succes. Obișnuiți cu statornicia activităților
de contabilitate, ne-am regăsit cu toții în fața unei situații
incerte, atât din punct de vedere economic, cât și social.
Această tulburare a echilibrului a venit cu o reconfirmare a
importanței bunei colaborări dintre profesioniști, organisme
profesionale, instituții publice și forumuri de reprezentare și
susținere a mediului de afaceri. Asemenea tuturor
membrilor, încercăm să fim din ce în ce mai buni, în fiecare
zi, în tot ceea ce facem. Avem încredere că suntem rezilienți
chiar și în vremuri potrivnice, având alături parteneri și
colaboratori de credință, păstrând valorile și principiile care
ne fac cinste! La mulți ani tuturor profesioniștilor la
împlinirea celor 100 de ani de la înființarea CECCAR!
Geseidl Consulting Group, locul I în Topul local
al membrilor CECCAR – categoria
Societăți de expertiză contabilă

M-am bucurat enorm de această
aniversare. Nici nu am știut când a
trecut timpul! Am mai fi vrut! Vă iubesc,
vă apreciez și vă mulțumesc pentru tot
sprijinul pe care ni-l dați. Sănătate
tuturor și succes!
Vasilica Ploeșteanu,
contabil autorizat

Vă mărturisesc că m-am simțit excelent datorită
organizării impecabile și atmosferei plăcute.
Prezența notabilităților locale a conferit
momentului o importanță binemeritată. Pe de
altă parte, celebrarea a 100 de ani de la
reglementarea profesiei contabile în România
este un moment care ar trebui să ne facă pe
fiecare dintre noi mândru că aparține acestei
bresle de elită. La mulți ani!
Viorica Bădicioiu, expert contabil

Centenarul profesiei contabile reglementate în România culminează cu manifestările
celei de-a XVII ediții a Zilei Naționale a Contabilului Român. Evocăm, cu acest prilej,
momente și personalități de seamă din trecutul organismului profesional. La 13 iulie
1921, Regele Ferdinand I al României a aprobat Legea pentru organizarea Corpului de
Contabili Autorizați și Experți Contabili în România (denumirea de la acea vreme) ca
organism profesional independent, fiind reglementată, astfel, profesia contabilă în
România, textul fiind contrasemnat de Grigore Trancu-Iași, în calitate de ministru al
muncii. Încă de la înființare, Corpul profesional din România a jucat un rol important
în dezvoltarea profesiei contabile la nivel internațional. În cadrul Congresului
Internațional de Contabilitate, desfășurat în anul 1926, la Bruxelles, a fost adoptată în
premieră mondială, ca moțiune, propunerea profesorului George Alesseanu ca
„elementele de activ să fie trecute în bilanț în ordinea lichidității lor”. De asemenea, tot
în premieră mondială, a fost adoptată propunerea delegaților români, adevărați
vizionari, privind necesitatea armonizării și standardizării contabilității la nivel
internațional. În acest sens, Nicolae Butculescu, președintele Corpului profesional, a
afirmat în cadrul lucrărilor congresului: „Contabilii din toată lumea trebuie să
vorbească și să înțeleagă o singură limbă contabilă, motiv pentru care este nevoie să se
producă o unificare a metodelor contabile”. Avem o istorie care ne face să ne simțim
mândri, dar care, totodată, ne obligă să ne ridicăm cel puțin la nivelul înaintașilor
noștri. La mulți ani, dragi colegi! La mulți ani, CECCAR!
Maria Andor, președintele
Filialei CECCAR Satu Mare

Mă bucur că sunt în mijlocul dumneavoastră în această zi
de sărbătoare. Mulți dintre dumneavoastră v-ați început
activitatea după ce ați studiat la universitatea noastră.
Acesta este un motiv de bucurie pentru noi și nădăjduim
să vă „livrăm” cât mai mulți colegi în viitor. Mulțumim
Filialei CECCAR Satu Mare pentru buna colaborare, pentru
ajutorul acordat în acreditarea specializărilor noastre la
disciplinele Audit și Expertiză contabilă. Să continuăm
această colaborare care să conducă la împlinirea
dezideratului pe care îl aveți: Tradiție pentru viitor.
Evoluăm împreună! La mulți ani! Mult succes profesional!
Vasile Lazăr, directorul Filialei Satu Mare
a Universității de Vest „Vasile Goldiș” din Arad

Filiala Satu Mare

Mă bucur că sunt alături de
dumneavoastră astăzi. În timpul
stării de urgență am contat pe
dumneavoastră și am reușit
împreună să trecem de acea
perioadă. La mulți ani și să vă iubiți!
Georgeta Bărar, director adjunct,
Oficiul Registrului Comerțului
de pe lângă Tribunalul Satu Mare

Am onoarea să vă adresez, în numele Tribunalului Satu
Mare, felicitări cu ocazia Zilei Naționale a Contabilului
Român. Aveți buna-credință, integritatea, priceperea și
profesionalismul necesare în desfășurarea activității, în
ceea ce privește cunoștințele specifice mediului de
afaceri, transpuse în normele contabile. Apreciez
standardul înalt de conduită a actelor științifice,
juridice și contabile, pe care le-am avut de procesat în
actul de justiție. Vă felicit pentru standardul profesional
superior la care v-ați menținut în acești ani grei.
Remus Nemeș, judecător, președintele Secției
Penale a Tribunalului Satu Mare

Sunt onorat să fiu alături de dumneavoastră la
acest eveniment festiv, centenarul profesiei
contabile reglementate în România. Faceți
parte dintr-un sistem de modernizare a statului
român, care va continua, urmând să se vadă
cum va fi peste încă o sută de ani. Importanța
profesiei contabile și rolul dumneavoastră sunt
cunoscute. Vă doresc succes, putere de muncă
și să ne reîntâlnim sănătoși!
Cristian Sasu, inspector-șef,
Inspectoratul Teritorial
de Muncă Satu Mare

Evenimentul care a marcat centenarul profesiei contabile
reglementate în țara noastră a fost, așa cum era normal, o
succesiune de momente solemne, de o însemnătate deosebită,
care au evidențiat aprecierea de care se bucură profesia
contabilă și în egală măsură organismul profesional care o
gestionează și reprezintă profesioniștii contabili. Intervențiile
reprezentanților unor instituții prezenți la acest eveniment au
fost în aceeași notă de apreciere a tot ceea ce întreprind
profesioniștii contabili în buna funcționare a tuturor activităților
din economie, rolul acestora fiind, de altfel, esențial în
dezvoltarea economică și socială. Chiar și filmul care a prezentat
un scurt istoric al profesiei contabile și al înființării și consolidării
CECCAR a fost deosebit de interesant și a scos în evidență modul
în care a evoluat profesia contabilă, până la cel mai înalt nivel.
Felicit, cu acest prilej, membrii CECCAR, transmițându-le încă o
dată multă sănătate, putere de muncă și realizări deosebite în
măreața profesie pe care o practică cu demnitate și onoare!
Felicitări și la mulți ani!
Ioan Șipoș, șef administrație,
Administrația Județeană
a Finanțelor Publice Satu Mare

Filiala Satu Mare

Sunt onorat să fiu alături de dumneavoastră
la această sărbătoare. Stimez activitatea pe
care o desfășurați. De-a lungul anilor am
colaborat cu mulți dintre dumneavoastră și
sper ca în viitor să avem aceleași bune relații.
În ultima parte a activității vă așteptăm să
treceți pe la instituția noastră, dar să aveți
putere de muncă și după pensionare. La mulți
ani! Toate cele bune!

Filiala Satu Mare

Cristian Soponoș, director executiv,
Casa Județeană de Pensii Satu Mare
Centenarul profesiei contabile reglementate în
România îmi oferă prilejul să îi felicit pe toți
experții contabili și contabilii autorizați pentru
munca depusă și rezultatele obținute.
Satisfacțiile sunt pe măsură, în condițiile
transformării economiei în ultimii 30 de ani.
Vă doresc tuturor multă fericire și să vă
bucurați de alegerea pe care ați făcut-o!
Conf. univ. dr. Radu Pop,
expert contabil

Sărbătorind centenarul, avem datoria să ne oprim o clipă
din agitația cotidiană, să mulțumim generațiilor trecute,
dar să și gândim proiecte pentru viitor, în care idealurile
să nu rămână visuri individuale, ci proiecte ale tuturor.
Trebuie să ne adaptăm prezentului, să ne pregătim
viitorul, să continuăm efortul de a rămâne demni și
respectați de societate. Am servit economia românească
de-a lungul acestei perioade cu seriozitate și cu
profesionalism doar printr-o pregătire profesională
continuă. Ne-am adaptat modificărilor legislative și
standardelor internaționale, am gestionat cu succes
diverse provocări fiscale și contabile, precum și evoluția
programelor informatice etc. În viitor trebuie să ne lărgim
aria de acțiune, pentru a rămâne relevanți.
Maria Vanani, expert contabil

Sărbătorim astăzi, 13 iulie 2021, a XVII-a ediție a Zilei Naționale a Contabilului
Român și în același timp 100 de ani de la înființarea CECCAR, un secol de la
reglementarea profesiei contabile din România. Pe parcursul acestui secol,
profesionistul contabil nu a fost un simplu executant al unor operații de
rutină. El a fost și trebuie să fie în continuare performant, dinamic, creativ și
eficient. Pentru a răspunde provocărilor proceselor și fenomenelor
caracteristice erei digitale și globalizării, iar în prezent perioadei de pandemie,
profesionistul contabil trebuie să dețină, pe lângă abilitățile profesionale, și
alte aptitudini, în special pe cele digitale. Astăzi, cu ajutorul programelor IT,
culegerea de date – munca de rutină a contabilului – se realizează în timp
real. Ceea ce nu poate fi automatizat însă și este caracteristic profesioniștilor
contabili este și va fi raționamentul profesional, trecerea informațiilor prin
propria gândire, prin care noi, profesioniștii contabili, ne diferențiem și care
ne dă valoare, demnitate, credibilitate și ne diferențiază în piața serviciilor.
Acum și în viitor, rolul profesioniștilor contabili s-a nuanțat și suntem astfel
mediatori între mediul de afaceri și cel de reglementare, consilieri pentru
partenerii noștri, întreprinzători și manageri în drumul antreprenorului spre
dezvoltarea afacerii și obținerea de profit.
La mulți ani profesioniștilor contabili!

Filiala Sălaj
Socotesc că este de bun augur și sunt
onorat să fiu alături de voi în acest
moment special, împlinirea a 100 de ani
de la reglementarea profesiei contabile în
România. La mulți ani tuturor
profesioniștilor contabili!
Dinu Iancu Sălăjeanu, președintele
Consiliului Județean Sălaj

Sanda Eva Guia, Președintele Filialei CECCAR Sălaj

Le doresc un sincer și călduros „La
mulți ani!” tuturor profesioniștilor
contabili din România!
Virgil Țurcaș, subprefectul
județului Sălaj

Vă transmit aprecierile colectivului
Parchetului de pe lângă Tribunalul
Sălaj. Admirăm forța și spiritul
acestui Corp al profesioniștilor
contabili!
Sorin Emil Flonta, prim-procuror,
Parchetul de pe lângă Tribunalul Sălaj

Mărturisesc că am emoții de fiecare
dată când vin la aniversarea
profesiei contabile, profesie din care
și eu fac parte, și le doresc tuturor
colegilor „La mulți ani!”.
Nicolae Fazakas, viceprimarul
municipiului Zalău

Filiala Sălaj
Îmi place sloganul dumneavoastră:
ContaȚi pe Noi. ContaȚi, cu Noi!
La mulți ani!
Paul Morar, președintele
Camerei de Comerț și Industrie Sălaj
Sunt onorat să fiu prezent la sărbătorirea a
100 de ani de la înființarea CECCAR. IPJ Sălaj
prețuiește promptitudinea de care dați
dovadă în soluționarea lucrărilor. Vă felicit și
vă doresc mult succes în continuare!
La mulți ani!

Particip la această sărbătoare în
dublă calitate, atât de expert contabil,
cât și de reprezentant al UGIR Sălaj.
Le urez tuturor membrilor CECCAR la
mulți ani și multă sănătate!
Alexandru Tamba, expert contabil,
președinte Filialei UGIR Sălaj

Adrian Jecan, comisar-șef de poliție,
adjunct al șefului Inspectoratului
de Poliție Județean Sălaj

Este o ocazie unică să participi la
sărbătorirea centenarului profesiei tale. La
mulți ani tuturor profesioniștilor contabili!
Cornel Magyar, șef administrație adjunct,
Administrația Județeană a
Finanțelor Publice Sălaj

Mă bucur foarte mult să fiu alături de
dumneavoastră la acest eveniment aniversar,
sărbătorirea a 100 de ani de la reglementarea
profesiei. La mulți ani tuturor!
Diana Ioana Hodiș, președintele
Tribunalului Sălaj

41 de județe și Municipiul București sărbătoresc astăzi 100 de ani de la
reglementarea profesiei contabile în țara noastră, de la înființarea Corpului
Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România. Tradiție pentru viitor.
Evoluăm împreună! este sloganul sub egida căruia se desfășoară manifestările
dedicate Zilei Naționale a Contabilului Român, ajunsă la a XVII-a ediție. La 100
de ani de la înființare, pornind de la tradiții, organismul profesional care
gestionează profesia contabilă în țara noastră aduce în atenție viitorul profesiei
contabile, profesie care este parte din nucleul mecanismului economic național,
profesie în continuu proces de transformare, care oferă consultanță de calitate
businessului, soluțiile integrate puse la dispoziție de profesioniștii contabili fiind
concentrate pe siguranța afacerii și pe competitivitate. Centenarul profesiei
contabile în România are loc într-o perioadă în care profesioniștii contabili și-au
demonstrat capacitatea de a fi rezilienți, de a se adapta și de a se reinventa, de
a genera schimbare. Sunt mândră că am ocazia să sărbătoresc centenarul
profesiei noastre alături de voi, dragi colegi, și sunt convinsă că profesionistul
contabil va avea întotdeauna un rol important în economie și în performanțele
acesteia. La mulți ani, dragi colegi! Vă doresc multă sănătate, forță de muncă,
împliniri atât pe plan profesional, cât și pe plan personal!
Milica Bardașu, președintele
Consiliului Filialei CECCAR Sibiu

Filiala Sibiu

Sunt onorat să fiu alături de dumneavoastră la împlinirea unui secol de la
înființarea Corpului. De-a lungul timpului, dezvoltarea profesiilor de expert
contabil și de contabil autorizat, transformarea profesiei contabile au fost
influențate de numeroși actori economici, tehnologici, socioculturali. Am
trăit și încă trăim o perioadă influențată de pandemie, perioadă în care am
fost nevoiți să ne adaptăm unor noi condiții de viață. În acest context,
instituțiile statului au fost obligate să dezvolte într-un timp-record canale de
comunicare online cu toată lumea, astfel încât activitatea noastră și a
dumneavoastră să se desfășoare în condiții de normalitate. Am învățat să
lucrăm online, am câștigat timp și am eliminat aproape în totalitate cozile
de la ghișeele instituțiilor publice. Anul acesta se vor dezvolta în continuare
canale de comunicare online printr-un amplu proces de informatizare a
ANAF. Stimați colegi, vă invit la dialog cu noi, reprezentanții Fiscului, astfel
încât să reușim să îmbunătățim tot mai mult colaborarea noastră. Sunt
finanțist de mulți ani și întotdeauna am colaborat foarte bine cu
dumneavoastră, indiferent de funcția pe am ocupat-o în cadrul ANAF. Vă
respect și vă asigur de tot sprijinul meu ca reprezentant al Administrației
Județene a Finanțelor Publice. La mulți ani tuturor contabililor autorizați și
experților contabili!
Ciprian Frandeș, șef administrație adjunct,
Administrația Județeană
a Finanțelor Publice Sibiu

Felicitări pentru împlinirea a 100 de ani de la
reglementarea profesiei contabile în România! Știm că
activitatea dumneavoastră nu este deloc ușoară, mai
ales în contextul pandemiei. În această perioadă ați
avut un rol foarte important în desfășurarea activității
noastre de control, prin transmiterea documentelor,
situațiilor, clarificărilor pe cale informatică, asistând
rapid la noi metode de relaționare. Vă mulțumesc
pentru sprijinul acordat și consider că această
colaborare este și va fi benefică pentru ambele părți.
La mulți ani, sănătate și putere de muncă!
Cosmin Fleacă, șef serviciu control,
Direcția Regională
Antifraudă Fiscală Sibiu

Vă transmit, în numele instituției pe care o reprezint, „La
mulți ani!” pentru primii 100 de ani! Am evoluat
împreună, digitalizăm împreună, învățăm împreună. Vă
spun un gând pe care întotdeauna l-am promovat: nu
instituția este importantă, ci oamenii care fac parte din
ea pentru că ei dau valoare acestei instituții. La mulți ani
mai ales doamnelor, care, din câte observ, sunteți mai
multe în această profesie decât acum 100 de ani, când
preponderent erau bărbați. La mulți ani tuturor
profesioniștilor contabili!
Cosmin Roșu, director executiv,
Agenția Județeană pentru
Ocuparea Forței de Muncă Sibiu

Remarcăm operativitatea, profesionalismul și dedicarea cu care răspund
colaboratorii contabili solicitărilor noastre, sprijinind astfel atât
îndeplinirea obiectivelor specifice unei bănci centrale, cât și informarea
analiștilor și a publicului larg. Cu această ocazie le adresăm tuturor
aprecieri și mulțumiri pentru cooperare și implicare. Ne dorim continuarea
dialogului între specialiștii BNR și membrii CECCAR în vederea soluționării
operative a problemelor legate de furnizarea, colectarea de date statistice,
respectiv implementarea în teren a cercetărilor statistice și, de asemenea,
vă asigurăm sprijinul și susținerea noastră și vă invităm la sediul agenției
ori de câte ori considerați că este necesar. Urmărim cu interes procesul de
redefinire a rolului contabilului în administrarea companiilor, prin prisma
unei prezentări cât mai explicite a datelor cuprinse în situațiile financiare
publicate, inclusiv în contextul comparațiilor internaționale, dar și prin
implicarea în activitatea statistică. În final, vă transmit, din partea
conducerii BNR, a colegilor din cadrul instituției, un sincer și călduros „La
mulți ani!” împreună cu urările de sănătate, putere de muncă, realizări
profesionale și personale pe măsura așteptărilor!
Petru Goron, directorul Agenției BNR Sibiu

Filiala Sibiu

Când vorbim despre România modernă, vorbim și despre istoria profesiei
contabile, care a însoțit, pas cu pas, dezvoltarea României în ultimii 100 de
ani. Profesia este reprezentată de Corpul Experților Contabili și Contabililor
Autorizați din România – CECCAR, a cărui existență a debutat, în anul 1921,
prin promulgarea de către însuși Regele Ferdinand I a Decretului Regal 3063
din 13 iulie, privind Legea de înființarea a instituției, ca organism
profesional independent, cu un rol important în standardizarea practicilor
și formarea de specialiști. Prestigiul și influența de care se bucură CECCAR
au la bază rezultatele angajării active în guvernanța publică, în parteneriat
cu instituții ale administrației publice centrale și locale, în vederea
perfecționării continue a legislației contabile și fiscale conform standardelor
internaționale, creșterii calității activității, contracarării criminalității
economice și îmbunătățirii climatului economic și, foarte important,
consolidării încrederii în activitățile profesioniștilor contabili români. Vă
felicit pe toți cei care exercitați în Județul Sibiu profesia de contabil în spiritul
competenței, onoarei și integrității. Vă transmit cele mai bune urări, atât
pentru aniversarea dumneavoastră, cât și pentru munca de zi cu zi pe care
o depuneți, o muncă extrem de meticuloasă ce face ca rotițele sistemului
economic să meargă în direcția bună. Știu că există în România
profesioniști care ne ajută să depășim mentalitatea de „las’ că merge și așa”
și sunt convinsă că mulți dintre ei sunt contabili.
La mulți ani, cu profesionalism!
Mesajul președintelui Consiliului Județean Sibiu,
Daniela Câmpean,
transmis de Grigore Popescu,
reprezentant al instituției

Filiala Sibiu
În această zi festivă, în care sărbătorim 100 de ani de la înființarea Corpului,
Facultatea de Științe Economice transmite sincere felicitări tuturor
profesioniștilor contabili! Apreciem formarea dumneavoastră profesională
riguroasă, dublată de un set de valori pe care le-am găsit, fără excepție, la
fiecare specialist din domeniul contabilității: seriozitate, corectitudine,
responsabilitate, organizare desăvârșită, o capacitate de analiză de excepție și
un raționament profesional de profunzime. Ne dorim ca studenții și absolvenții
noștri să reușească să dobândească aceste valori, competențe și aptitudini
profesionale și suntem siguri că, împreună cu dumneavoastră, profesioniști și
oameni cu experiență, având în vedere buna colaborare pe care o avem cu
CECCAR, să reușim să-i înzestrăm cu un fundament teoretic și aplicativ în acest
domeniu nemuritor, zic eu, al contabilității. Chiar dacă trăim într-o perioadă de
revoluție digitală, ne bucurăm și beneficiem de avantajele digitale și ușurării
proceselor în domeniul contabilității, ceea ce ne face de neînlocuit este
raționamentul nostru profesional și capacitatea de a analiza și a da soluții
specifice anumitor situații. Dumneavoastră, profesioniștii contabili, sunteți baza
fiecărei companii, sunteți cei care faceți diferența între succes și insucces, sunteți
consultanți de nădejde ai managerilor, poate uneori prea consultați pentru că,
nu-i așa?, expertul contabil este cel care le știe pe toate, dar aceasta tocmai
datorită faptului că transmiteți încredere. Vă dorim ca această profesie să vă
aducă satisfacțiile dorite, să vă aducă aprecierea binemeritată din partea
colaboratorilor, partenerilor și a întregii societăți, pentru că o meritați. La mulți
ani și să aveți parte de multe împliniri, de generații bine formate pe care să le
desăvârșiți ca experți contabili și contabili autorizați! Numai bine!
Diana Mihaiu, director departament, Facultatea de Științe
Economice din cadrul Universității „Lucian Blaga” din Sibiu

Filiala Sibiu
Vă mulțumesc pentru premiu! Vă felicit
pentru activitatea de anul trecut, au fost
multe cursuri online, ne-au ajutat, am
putut să stăm acasă și să învățăm.
Mult succes tuturor!
Rodica Marilena Gușe, expert contabil

Acest titlu mă onorează, în spatele lui este
foarte multă muncă. Acum 100 de ani, în
profesia contabilă erau mai mulți bărbați,
acum sunt mai multe femei. Convingerea
mea este că peste 100 de ani vor fi și
roboți.La mulți ani și mult succes tuturor!
Eva Serghe, expert contabil
Cu ocazia împlinirii unui secol de la înființarea Corpului, vă transmit întreaga noastră
considerație și apreciere pentru ceea ce reprezentați, pentru bunul renume, pentru
definirea pe care o aveți clar fundamentată în mediul economic și social, pentru modelul
exemplar pe care l-ați statuat, al transferului de bune practici, pentru tot ceea ce
semnificați ca autoritate respectată și recunoscută local, național și internațional. Este un
moment potrivit acum, la ceas aniversar, să reiterăm faptul că originile contabilității
preced originea cifrelor și că periplul istoric și social în cunoașterea contabilității
demonstrează fără tăgadă că evoluția societății umane a generat și a dezvoltat
contabilitatea. Contabilitatea s-a născut odată cu societatea și o va urma întotdeauna
îndeaproape. Privind dincolo de cifre, contabilitatea reprezintă fapte și oameni. Domeniul
dumneavoastră de activitate este o reflectare fidelă a realității economico-financiare și a
consecințelor sale sociale, umane, instituționale, iar pentru perfecționarea continuă a
atributelor definitorii ale contabilității, dumneavoastră sunteți cei care munciți neobosit.
Vă adresez un sincer „La mulți ani” și vă asigurăm de întregul nostru sprijin,
dumneavoastră fiind redutabilii specialiști care de fiecare dată au demonstrat că
Jonathan Glancey avea dreptate spunând: „Un stilou este mai puternic decât o sabie, dar
nu se poate compara cu un contabil”.
Cristian-Adrian Florin Negru, comisar-șef de poliție, șef serviciu,
Serviciul Investigarea Criminalității Economice, Inspectoratul de
Poliție Județean Sibiu

Le mulțumesc invitaților și colegilor
că sunt alături de noi în acest
moment aniversar, împlinirea a
100 de ani de la reglementarea
profesiei contabile în țara noastră.
La mulți ani!

Filiala Suceava

Aurel Sauciuc, președintele
Consiliului Filialei CECCAR Suceava
Am onoarea de a evidenția rezultatele muncii experților contabili și
contabililor autorizați din Filiala CECCAR Suceava, precum și de a
recunoaște și aprecia performanțele societăților de expertiză
contabilă și de contabilitate și ale experților contabili și contabililor
autorizați, pentru aportul acestora la dezvoltarea profesiei și a
mediului antreprenorial în interes public. Modul în care ați reușit să
transformați provocările în oportunități, în perioada de criză
generată de noul coronavirus pe care o traversăm cu toții, este un
model de inspirație și pentru alte sectoare de activitate. Așadar,
împlinirea a 100 de ani de la înființarea Corpului Experților Contabili
și Contabililor Autorizați din România este un prilej de bucurie pentru
noi toți, un moment de legitimă mândrie a tuturor celor care practică
această profesie, un moment de cinstire a celor care au asigurat
unitatea și au dat puterea și resursele necesare dezvoltării
contabilității și a CECCAR în România. În atmosfera specifică unei
aniversări cu atât de bogate semnificații, am plăcutul prilej de a
adresa tuturor celor care practică această frumoasă și importantă
profesie sincere felicitări și succes în viitor!
Iulian Cimpoeșu, prefectul județului Suceava

Am participat la aproape toate
aniversările dumneavoastră, fie în
calitate de director al AJOFM Suceava, fie
în calitate de prefect, și n-aș fi vrut sub
niciun chip să ratez centenarul profesiei
contabile. Vă urez „La mulți ani”, vă
mulțumesc și reiterez apelul pe care lam făcut la început, pentru orice sprijin,
contați pe mine! Succes și la mulți ani!
Mirela Elena Adomnicăi, deputat

Filiala Suceava
Contabilul

100 de ani... arătați bine pentru această vârstă! Eu sunt inginer
electronist, dar mama mea a fost contabilă. Acum aproape 45
de ani, mama mea venea cu dosarele cu acte acasă. Am lucrat
multe seri alături de ea la balanțe. Era o chestiune deosebit de
serioasă să-ți iasă balanța. Mi-am dezvoltat o serie întreagă de
abilități. Astăzi văd de la distanță anomaliile în cifre, astfel că
angajații de la Direcția economică spun că „am un ochi de
soacră”. Desigur, sunt foarte multe voci care spun că profesia
contabilă este în curs de dispariție din cauza softurilor de
specialitate. Eu zic că se pripesc și că nu conștientizează exact
tot ce înseamnă astăzi profesia contabilă. Astăzi, contabilul
trebuie să știe să seteze acel soft, să pună cifrele în acel soft.
Astăzi, cifrele contabile definesc o întreprindere și cu toții știm
foarte bine că aceleași cifre pot defini, într-un fel sau altul, o
întreprindere, contând și bazându-se pe experiența și
abilitățile unui profesionist contabil. Din punctul meu de
vedere, profesia de contabil va exista, poate mult schimbată
față de ceea ce știam eu și ce făcea mama mea acum zeci de
ani. Vă felicit că ați ajuns până aici și pentru ceea ce faceți și vă
asigur că eu contez pe dumneavoastră!
Prof. univ. dr. ing. Valentin Popa,
rectorul Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava

Era frumos să fii contabil, / Luptam ca unul să devin, / Dar
oricât ai fi de amabil / Azi munca ta-i mai mult suspin
Se cere ca să fii tenace / Și dăruit pân'la suprem / Să poți și
face, și desface / Al Codului fiscal blestem
Se cere ca să știi de toate / Să faci din acte Feți-Frumoși / Să
nu rostești pe: „Nu se poate!” / Nicicând să nu fiți furioși!
Să nu aveți și voi o casă, / Și telefonul doar deschis, / Vreun
sentiment dacă v-apasă / Lăsați-l Marelui Abis!
Să nu vă doară nicio rană, / Să nu vă plângeți de nimic, / Să
nu v-apuce câte-o toană / Când onorariul e prea mic
Dar orice-ar fi și ce s-ar cere, / Te-ndrepți cu râvnă spre birou,
/ Îți faci din muncă mângâiere / Doar ești contabil, nu erou!
Violeta Cîmpan, expert contabil

Astăzi, cu ocazia celei de-a XVII-a ediții a Zilei Naționale a Contabilului
Român, sărbătorim centenarul profesiei contabile în România, 100 de
ani de la înființarea CECCAR, prin Decretul Regal semnat de Regele
Ferdinand I de aprobare a Legii pentru organizarea Corpului de
Contabili Autorizați și Experți Contabili, lege promovată și
contrasemnată de Grigore Trancu-Iași, în calitate de ministru al muncii
și ocrotirilor sociale la acea vreme. Profesia contabilă deține o mare
responsabilitate în mediul complex al vieții economice, atât prin
volumul informațiilor prelucrate, cât mai ales prin relevanța acestora.
Prin cunoștințele acumulate, prin viziune și profesionalism,
profesioniștii contabili sunt esențiali pentru asigurarea unei economii
stabile și eficiente. Să fim conștienți de faptul că profesioniștii contabili
trebuie să evolueze în același ritm și în aceeași direcție cu cerințele
partenerilor noștri. Ziua Națională a Contabilului Român este un prilej
de sărbătoare, un moment de mândrie a tuturor membrilor și a celor
care practicăm această profesie. Consiliul Filialei CECCAR Teleorman vă
adresează tuturor celor care practicați această profesie mult succes în
activitatea desfășurată și realizarea dorințelor profesionale și
personale. Aceleași urări de bine le transmitem colaboratorilor noștri
atât din instituțiile publice, cât și din mediul privat. Această ediție a Zilei
Naționale a Contabilului Român, cu toate semnificațiile sale, reiterează
ideea că împreună suntem mai puternici! La mulți ani!
Sorin Ion Alexe, președintele
Consiliului Filialei CECCAR Teleorman

Vă felicit pentru întreaga activitate, pentru că
lucrați în sprijinul antreprenorilor și pentru
faptul că ați reușit să fiți motorul care
conduce mediul privat pe anevoiosul drum
al economiei României. La mulți ani
Raluca Fedeleș, vicepreședinte,
Consiliul Județean Teleorman

Filiala Teleorman
La mulți ani cu ocazia împlinirii celor 100 de
ani de la înființarea CECCAR! Vă doresc mult
succes în activitatea pe care o desfășurați!
Apreciem activitatea dumneavoastră prin
care dați sens șirurilor de numere pentru
noi, ceilalți, care nu avem pregătirea
necesară de a înțelege ce înseamnă acestea.
Mult succes și multă sănătate tuturor!
Nicoleta-Marilena Voicu, subprefect,
Instituția Prefectului – Județul Teleorman

Este greu să vorbești la tine acasă. Era mai simplu
să vorbesc în altă parte a țării, dar acasă, cu o sală
plină de fețe cunoscute, în orașul natal, fiind
invitată de breasla în care m-am format ca om, îmi
este greu să vorbesc. Sunt mândră că provin din
breasla CECCAR și că am o profesie onorantă.
Astăzi vă vorbesc în calitate de vicepreședinte
ANPC, subsecretar de stat și membru CECCAR, cu
statut de membru inactiv. La mulți ani tuturor! Să
aveți un an mai bun și să exercitați cu mândrie
profesiile de expert contabil și de contabil
autorizat! Mă înclin și vă mulțumesc!
Valentina Veronica Mitran Piticu,
vicepreședinte, Autoritatea Națională
pentru Protecția Consumatorilor

Pe drumul către evenimentul dumneavoastră m-am gândit că
voi rosti cuvintele nespuse în anul 2020 și mă aflu în postura în
care, în anul 2021, spun că 2020 a fost un an foarte greu, care
ne-a pus la încercare pe toți, și omenește și profesional, un an
în care ne-am reinventat, ne-am reprioritizat lucrările. Vă
apreciez pentru că ați dat dovadă de profesionalism și o
atitudine corectă și clară în raporturile pe care le aveți în
activitatea dumneavoastră profesională, inclusiv cu Oficiul
Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Teleorman. Țin să
vă mulțumesc de colaborarea pe care am avut-o și pentru
faptul că tot timpul ați venit în întâmpinarea noastră, pentru
lucrurile pe care le-am soluționat împreună. Îmi pare bine să vă
revăd! Recunosc că am emoții. Vă doresc să fiți bine, să aveți
succes și vă îmbrățișez!
Andrea Maria Enache, director, Oficiul Registrului
Comerțului de pe lângă Tribunalul Teleorman

Filiala Teleorman

Astăzi se împlinesc 100 de ani de la înființarea
organismului profesional care reprezintă și
gestionează profesia contabilă din țara noastră.
Cu această ocazie vă adresez cele mai sincere
urări de sănătate și realizări personale și
profesionale! Profesia contabilă este reprezentată
în toate ramurile economice naționale. Nicio
întreprindere, organizație mică sau mare nu poate
fi concepută fără munca unui profesionist
contabil. Prin muncă și dăruire contribuiți la
funcționalitatea economiei naționale. La acest
moment aniversar vă doresc multă fericire,
bunăstare și prosperitate! Fie ca rezultatele
obținute să vă inspire, să vă conducă spre
stabilirea unor noi obiective și să vă ducă spre noi
orizonturi și performanțe majore! La mulți ani!
Daniel Toma, șef administrație,
Administrația Județeană
a Finanțelor Publice Teleorman

Mă bucur nespus de mult pentru că sunt
din nou printre dumneavoastră! Ca
partener, nu pot decât să vă felicit pentru
modul în care colaborăm cu
dumneavoastră! Multă sănătate și multe
împliniri! La mulți ani!
Emil Ciobanu, inspector-șef,
Inspectoratul Teritorial de Muncă
Teleorman

Îmi pare bine că sunt din nou alături de
dumneavoastră. Apreciem foarte mult activitatea
dumneavoastră, sunteți o verigă foarte importantă a
acestui circuit economic, care conduce la dezvoltarea
națiunii. Vă doresc „La mulți ani!” și vă transmit din
partea instituției pe care o reprezint aceleași gânduri
bune și mulțumiri pentru colaborarea fructuoasă în
rezolvarea problemelor cu care ne confruntăm. La
mulți ani și mult succes în activitate!

Filiala Teleorman

Petrică Ristache, comisar-șef de poliție,
șef serviciu, Serviciul de Investigare a
Criminalității Economice, Inspectoratul
de Poliție Județean Teleorman

Am fost bucuroși și onorați, în același timp, în momentul în care
am primit invitația de a participa la Ziua Națională a Contabilului
Român, știut fiind faptul că anul acesta va fi un eveniment
deosebit, prilejuit de împlinirea a 100 de ani de la înființarea
CECCAR. Am avut deosebita plăcere de a ne revedea colegii, după
o lungă perioadă în care ne-am întâlnit doar online. Lume multă,
lume frumoasă, lume zâmbitoare, ambianța foarte plăcută,
prietenoasă. La fel de plăcută a fost și reîntâlnirea cu invitații,
reprezentanți ai celor mai importante instituții ale statului. Am
ascultat cu deosebit interes mesajele transmise de aceștia, unele
dintre ele chiar emoționante. Am rămas plăcut impresionat și de
mesajul transmis de Casa Regală a României, conștientizând
importanța pe care o avem noi, contabilii, în angrenajul
economiei naționale. Țin să felicit pe această cale organizatorii
evenimentului, Filiala CECCAR Teleorman, care a reușit, prin
oamenii minunați care se află acolo, ca totul să funcționeze
perfect, într-un final făcându-ne să ne simțim importanți și
mândri că aparținem acestei bresle. Felicitări și „La mulți ani!”
tuturor contabililor români!
Constantin Ciobanu, expert contabil

Sunt onorat să fiu astăzi alături de
dumneavoastră într-un moment atât de
important. Cine sunt contabilii? Este o întrebare
la care cel mai bun răspuns, în opinia mea, l-a
dat Mihai Ristea: „Există în România niște
oameni harnici, modești, foarte atenți cu
munca lor și, mai ales, cu banii altora:
contabilii. Ei știu foarte bine să socotească și să
numere banii, poate de aceea imaginea lor
publică este caraghioasă și enervantă: oameni
colțoși, posomorâți și preocupați tot timpul să
rezolve hârtii. E imposibil să te tocmești cu ei
ori să-i păcălești cu un leu. Ei respectă cifrele”.
Nicușor Tiță, director general,
Casa Județeană de Asigurări
de Sănătate Teleorman

Filiala Timiș

Acum 100 de ani, la 13 iulie 1921, Regele Ferdinand I, „prin grația lui Dumnezeu și
voința națională”, semna actul de naștere a profesiei contabile în România – Legea
pentru organizarea Corpului de Contabili Autorizați și Experți Contabili. Indiferent de
natura serviciilor prestate, profesioniștii contabili au probat că reprezintă acea forță
puternică utilă societății din perspectiva garantării securității informațiilor financiare
pe care se bazează decidenții instituționali. Transformările socio-economice au adus
și provocări pentru profesia contabilă, însă, indiferent de vremuri, aceștia și-au
realizat, cu prisosință, misiunea încredințată de societate. Suntem orientați spre
viitor! Comandamentele inițiale ale CECCAR, „știință, independență, moralitate”, se
dovedesc și acum, la 100 de ani de la reglementarea în interes public a profesiei, mai
actuale ca oricând. Și este de neconceput, pe cale de consecință, să nu contezi pe un
profesionist contabil în noua paradigmă a impactului tehnologiilor disruptive asupra
vieții cotidiene și, în special, asupra modului nou de a activa ca profesionist contabil.
Studiile realizate de universități de prestigiu arată că, la nivel global, următorii ani vor
genera mutații importante în ceea ce reprezintă activitatea profesionistului contabil,
ceea ce nu poate decât să ne bucure. Să fim atenți la ancorarea într-un dinamism
comportamental elitist, bazat pe o educație pertinentă, în care raționamentul
profesional va face diferența între ceea ce este corect și ceea ce este anormal, între
ceea ce este bun și ceea ce este rău, ori între ceea ce este etic și ceea ce este non-etic.
Modernizarea profesiei reprezintă un „trebuie” mai prezent ca oricând, în contextul
nevoii de sustenabilitate performantă și al unor construcții de echipă menite să
suporte ritmul schimbărilor. Tuturor colegilor, membri ai CECCAR, le doresc din inimă
un sincer „La mulți ani!”. Extrăgând din construcția legislativă a perioadei regale a
României, „la toți de față și viitori, sănătate!” și să ne vedem și peste 100 de ani!
Prof. univ. dr. habil. Ovidiu Constantin Bunget,
președintele Consiliului Filialei CECCAR Timiș

Este o onoare și o bucurie să putem marca, împreună, centenarul profesiei
contabile în România. Existența CECCAR se identifică cu însăși istoria României
moderne, traversând provocările și marile evenimente ale istoriei, într-o manieră
echilibrată, așa cum știți dumneavoastră, cu o egalitate bilanțieră desăvârșită între
drepturi și obligații; și dacă tot discutăm despre drepturi și obligații, vă felicit pentru
modul în care ați vegheat la asigurarea eticii în afaceri și transmiterea deontologiei
specifice profesiei contabile noilor și noilor generații. Am traversat cu toții o
perioadă dificilă, însă trebuie să privim, cu pragmatism și cu optimism, spre viitor,
la relansarea activității economice. Astfel, expertiza dumneavoastră este cea mai în
măsură să sprijine relansarea economiei și, în același timp, să arate decidenților
publici unde sunt blocajele și vulnerabilitățile de ordin juridic, fiscal sau procedural.
Cred că împreună, decidenți publici și profesioniști contabili, avem multe de făcut.
Astfel, dumneavoastră sunteți cei care contribuiți la această schimbare, sprijinind
companiile să își înțeleagă mai bine potențialul de creștere, inclusiv prin
implementarea unor noi modele de afaceri, care să le aducă în noua eră, a
digitalizării. Astăzi, când tehnologia este în continuă dezvoltare, profesia contabilă
se află în strânsă legătură cu cerințele erei digitale. Profesia dumneavoastră vă
obligă și la asumarea rolului de mentori ai tinerei generații de profesioniști și
antreprenori. România dispune de mai puțin de jumătate din numărul de IMM-uri,
raportat la 1.000 de locuitori, comparativ cu restul statelor din Uniunea Europeană;
tocmai de aceea vă încurajez să vă asumați cu toții noi provocări, în acest domeniu
al antreprenoriatului și al mentoratului. Suntem cu toții interesați de felul în care
urmează să se dezvolte mediul de afaceri, fiind conștienți de rolul pe care îl au
parteneriatele de tradiție în evoluția județului nostru. Ne bazăm pe expertiza
CECCAR, un motor de dezvoltare sustenabilă și agregator al energiei creatoare și
inovatoare, existentă aici în Timiș. Astăzi, mai mult ca oricând, este vital să ne
raliem cu toții în jurul acestui proiect, prin stimularea dialogului dintre mediul
privat, autoritățile publice și actorii culturali. În acest demers și în toate celelalte, în
Consiliul Județean Timiș și în mine personal, veți avea întotdeauna parteneri onești,
o ușă deschisă și întreaga disponibilitate de colaborare. În calitate de reprezentant
al autorităților județene, închei prin a adera la deviza dumneavoastră: „ContaȚi pe
Noi. ContaȚi, cu Noi. Întotdeauna!”. La mulți ani frumoși, CECCAR!
Alin Adrian Nica, președintele
Consiliului Județean Timiș

Felicit membrii CECCAR cu ocazia sărbătoririi a 100 de ani de la
reglementarea profesiei contabile în țara noastră! Munca
dumneavoastră este esențială pentru dezvoltarea sănătoasă a
mediului de afaceri, căci oamenii de afaceri se pot concentra
vizionar pe creștere și inovație în domeniile lor grație expertizei pe
care le-o oferiți cu profesionalism. Sunteți alături de ei, de la
înregistrări contabile curente la cele mai precise analize și
interpretări, fundamentându-le cu pragmatism și rigoare planurile
de dezvoltare. Comunitatea de afaceri și administrația locală vă sunt
recunoscătoare și vă urează ani mulți de succese profesionale!

Filiala Timiș

Dominic Fritz, primarul
Municipiului Timișoara

Sunt onorat să fiu alături de dumneavoastră la celebrarea a 100 de
ani de la înființarea CECCAR. Profesia de contabil este una dintre cele
mai responsabile, complexe și dificile, iar dumneavoastră
demonstrați că puteți face față tuturor provocărilor. Contabilitatea
nu are hotare și este una dintre cele mai importante activități fără de
care nu poate exista și funcționa o economie. Profesia de contabil
îmbină perfect precizia și gândirea analitică cu arta și setea de
cunoaștere și este privită ca cea care gestionează, calculează și
păstrează echilibrul între „cât trebuie” și „de unde să luăm”, adică
reflectarea obiectivă a realității economico-financiare. Munca unui
contabil nu este doar calculul numerelor, ci responsabilitatea pentru
munca depusă. Dragi experți contabili și contabili autorizați, vă
transmit sincere felicitări și urări de bine, dorindu-vă mult succes în
activitatea profesională, perseverență, optimism, împlinirea
aspirațiilor și să găsiți mereu echilibrul necesar între asigurarea
conformității cu regulile și gestionarea performanței unei activități și,
nu în ultimul rând, sănătate și răbdare pentru a continua munca
nobilă pe care v-ați asumat-o. Profesionalismul dumneavoastră
contribuie la dezvoltarea sistemului contabil din România, iar
realizările obținute până în prezent să vă fie un imbold în plus spre
un viitor excepțional. La mulți ani!
Zoltan Nemeth, prefectul județului Timiș

Citind invitația la acest eveniment, mi-a atras atenția un detaliu: faptul că, asemenea
Universității de Vest din Timișoara, și Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați
din România a fost înființat prin Decret Regal. Cred că este o legătură interesantă, pe
lângă multe altele care ne leagă. CECCAR, ca UVT, a devenit un reper important al
societății românești și nu e întâmplător! Când înțelegi bine rolul pe care îl ai și îți asumi
acest rol, restul vine firesc. Pregătirea mea economică mă apropie mult de CECCAR, cred
cu tărie în rolul acestui organism pentru societate și sunt convins de contribuția pe care
membrii săi o pot avea în formarea următoarelor generații de economiști. Și UVT are un
rol important în povestea CECCAR Timiș pentru că mulți dintre membrii de astăzi ne-au
fost studenți. Multe cadre didactice din FEAA sunt experți contabili, buni specialiști și
preocupați de viitorul acestei profesii. Ca reprezentant al universității din care provin
mulți contabili de astăzi, vă rog să ne sprijiniți în adaptarea continuă a pregătirii oferite
studenților la ceea ce le va cere piața muncii. Au trecut 100 de ani de la înființarea
CECCAR și cred că e un moment bun să ne gândim la viitorul profesiei noastre. Oare ne
vor înlocui roboții? Nu cred! Cred însă că trebuie să învățăm să „îmblânzim” tehnologia și
să o utilizăm în avantajul nostru.Contabilii de astăzi sunt și trebuie să fie oameni
inventivi, adaptabili, cu reacții prompte la ceea ce se întâmplă în viața firmelor pe care le
consiliază. Oare câți știm că Mick Jagger are pregătire de contabil? Sau că Luca Pacioli,
părintele contabilității, l-a avut învățăcel pe Leonardo da Vinci? Au fost 100 de ani de
evenimente care ne-au marcat profesia! 100 de ani de evoluție continuă și adaptare la
noutățile vieții economice. Dar ce ar fi să urmeze alte aniversări, în care să ne bucurăm
împreună că suntem mereu cu un pas înaintea a ceea ce se întâmplă în jurul nostru? Să
previzionăm viitorul profesiei noastre, creându-l! Vă doresc tuturor sănătate, optimism,
putere de muncă și zile active și pline de realizări! La mulți ani buni, CECCAR!
Prof. univ. dr. Marilen Gabriel Pirtea, rectorul
Universității de Vest din Timișoara

Filiala Timiș

Felicit Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați, în contextul Zilei
Naționale a Contabilului Român, un eveniment important pentru profesia
contabilă din țara noastră, cea care servește la bunul mers al economiei noastre.
Sunteți membrii unei profesii frumoase, mândre, cu o tradițieîndelungată. Când
vine vorba despre mediul economic, profesia contabilă este sinonimul încrederii
bazate pe competențe, independență și moralitate. Este o mare mândrie, o mare
responsabilitate de care vă achitați cu brio în fiecare zi și vă felicit pentru
aceasta. Dumneavoastră reprezentați elementul comun și indispensabil al
tuturor afacerilor din lume, nu doar din țara noastră. Activitatea contabilului este
cartea de vizită a oricărei afaceri. Munca sa oferă substanță, vizibilitate,
credibilitate afacerilor și, nu în ultimul rând, satisfacții profesionale specialiștilor.
În ultimii ani, profesia contabilă a trebuit să se adapteze rapid și eficient,
asigurând susținerea afacerilor care au fost afectate de noul context socioeconomic în care trăim. Profesioniștii contabili au înțeles imediat care este
provocarea, care este direcția și au găsit soluții pentru a-și putea continua și
dezvolta munca, pentru a-și sprijini clienții sau angajatorii. Contabilul reprezintă
interfața afacerii, legătura acesteia cu mediul economic, cu partenerii, cu statul
și, în acest fel, și cu instituția noastră. Vă asigurăm de respectul și prețuirea pe
care le acordăm muncii fiecărui reprezentant al profesiei contabile, activitatea
dumneavoastră este foarte importantă pentru noi. Vă mulțumim pentru buna
colaborare pe care am avut-o de-a lungul anilor, pe care o avem și ne-o dorim în
continuare. Apreciem profesionalismul, onestitatea și demnitatea cu care vă
îndepliniți atribuțiile și vă asigurăm de sprijinul și respectul nostru! Încă o dată,
felicitări pentru implicarea profesionistă în tot ceea ce înseamnă exercitarea
profesiei contabile și pregătirea profesională în acest domeniu. Având în vedere
mottoul dumneavoastră: ContaȚi pe Noi, ContaȚi, cu Noi!, să știți că DGRFP
Timișoara contează pe dumneavoastră! Vă doresc să aveți parte de ani mulți, cu
sănătate, bucurii, satisfacții pe plan profesional și personal!
Cristian Mocan, directorul Direcției Generale Regionale a
Finanțelor Publice Timișoara

Banca Națională a României salută călduros inițiativa Filialei CECCAR Timiș
de a marca printr-o manifestare de ținută împlinirea a 100 de ani de la
reglementarea profesiei contabile în România. În acești 100 de ani, profesia
contabilă a parcurs diferite etape istorice. Dorim să ne oprim asupra unui
reper pentru a sublinia legătura dintre profesia dumneavoastră și Banca
Națională, evocând figura lui Grigore Trancu-Iași, cel care a avut un rol
important în reglementarea și în exercitarea, la nivel național, a profesiei
contabile și care, după cum bine știm, și-a început cariera ca funcționar la
Banca Națională a României. Rolul important al contabililor stă mărturie
încă de la înființarea Agenției Timișoara a BNR, care era reprezentată în
relațiile cu terții prin două semnături, și anume: a directorului și a
contabilului instituției. În prezent, BNR, prin structura sa teritorială,
colaborează îndeaproape cu profesioniștii din domeniu, informațiile
financiare furnizate de aceștia pentru raportările statistice colectate de
BNR fiind foarte importante, pentru că stau la baza unor decizii cu
implicații majore în viața economică și socială. Activitatea dumneavoastră
în calitate de experți contabili și contabili autorizați asigură corectitudinea
datelor din situațiile financiare, un principiu de referință după care vă
conduceți și vă organizați, de altfel, activitatea. Activitatea Corpului
dumneavoastră profesional demonstrează rolul esențial în asigurarea unui
climat economic sănătos, acesta fiind o instituție esențială, necesară
organizării economice a societății noastre. În ceea ce ne privește, reiterăm
întreaga noastră disponibilitate pentru continuarea colaborării
profesioniștilor celor două instituții în scopul realizării interesului public. Vă
mulțumesc încă o dată și vă felicit pentru activitatea dumneavoastră,
dorindu-vă mult succes în continuare!
Claudia Oprișan, sucursala regională BNR Timiș

Filiala Timiș

Informația financiar-contabilă are o importanță
esențială în gestionarea într-o manieră eficientă a
afacerilor unei companii. Firma noastră a fost mereu
alături de clienții săi, de managementul companiilor,
contribuind în mod constant, de peste 19 ani, la un
grad înalt de rentabilitate a companiei-beneficiar.
Clienții noștri fac afaceri cu noi nu pentru a auzi
justificări, ci pentru a primi la timp serviciile
contractate. Ne simțim responsabili și acționăm cu
diligență în cadrul mandatului încredințat de fiecare
client; indiferent de context sau evoluții de moment,
livrăm clientului ceea ce i-am promis. Reacționăm
rapid, comunicăm eficient și prestăm servicii chiar și
atunci când schimbările din partea clienților sau a altor
părți implicate sunt semnificative. Suntem o echipă cu
expertiză de nivel internațional, acest cadru
permițându-ne ca și în viitor să realizăm proiecte
ambițioase, cu un factor substanțial de succes.
Andreea Lutz, expert contabil

Sărbătorirea centenarului profesiei contabile ne arată
profesionalismul, trăinicia și încrederea pe care
profesioniștii contabili le oferă mediului de afaceri și
nu numai. Viitorul profesiei contabile este condiționat
de provocările și oportunitățile generate de revoluția
digitală. În acest context, informația înseamnă putere,
digitalizarea fiind mediul în care înțelegerea
oportunităților noilor tehnologii asigură depășirea
obstacolelor și prevenirea riscurilor. Suntem
profesioniști, suntem o forță! Transmit aprecieri filialei
Timiș pentru profesionalism, implicare și organizarea
acestui deosebit eveniment. La mulți ani, dragi colegi!
Florina Florea, expert contabil

Marcăm astăzi 100 de ani de la reglementarea profesiei contabile
în România și de la înființarea Corpului profesional. Avem alături
de noi oficialități locale și reprezentanți ai instituțiilor statului și ai
mediului de afaceri, cărora le mulțumim pentru participare și
pentru dezvoltarea permanentă a relațiilor noastre
interinstituționale. Vă mulțumim că sunteți alături de noi în
această zi și pentru implicarea dumneavoastră în activitățile
filialei. Vă urez „La mulți ani!”, multă sănătate, putere de muncă și
mult spor în activitatea pe care o desfășurați în calitate de
profesioniști contabili, având un rol activ în dezvoltarea și evoluția
societății românești! La mulți ani, CECCAR!
ec. Tudor Negrișan,
președintele Consiliului Filialei CECCAR Tulcea

Filiala Tulcea
Vă felicit pentru rolul activ pe care îl aveți în toate
ramurile economiei naționale, în toate activitățile
care se derulează în economie, fiind un suport real
pentru mediul de afaceri, pentru dezvoltarea IMMurilor. Dumneavoastră sunteți partenerii de
încredere ai agenților economici. Profesioniștii
contabili trebuie să se perfecționeze continuu
pentru a ține pasul cu schimbarea, profesia
contabilă evoluând odată cu evoluția societății în
ansamblul ei. La mulți ani profesiei contabile! La
mulți ani profesioniștilor contabili! La mulți ani,
CECCAR!
Dragoș Simion, viceprimar

Și eu sunt economist, cunosc
responsabilitățile acestei profesii puse în
slujba interesului public. Apreciez foarte
mult munca dumneavoastră, precum și
contribuția extrem de importantă pe care o
aveți la dezvoltarea economică și socială a
țării. Vă felicit și vă urez la mulți ani, multă
sănătate și multe realizări profesionale și
personale!
ec. Marcel Ivanov,
prefectul județului Tulcea

Mă bucur să fiu alături de dumneavoastră în această
zi cu dublă semnificație: sărbătorirea celei de-a XVII-a
ediții a Zilei Naționale a Contabilului Român și
centenarul profesiei contabile în România.
Considerăm Filiala CECCAR Tulcea și membrii săi
drept parteneri, cu care avem o colaborare foarte
bună. Vă urez succes în activitatea dumneavoastră!
La mulți ani tuturor! La mulți ani, CECCAR!
ec. Ioana Licu, director executiv,
Administrația Județeană a Finanțelor Publice Tulcea

Mă bucur să putem fi împreună cu ocazia centenarului profesiei contabile
reglementate în România și sunt onorată să fac parte din această echipă de oameni
minunați! Astăzi este un moment de mare sărbătoare deoarece serbăm Ziua Națională
a Contabilului Român și, totodată, 100 de ani de la cel mai important moment din
istoria profesiei contabile românești – înființarea Corpului Experților Contabili și
Contabililor Autorizați din România, la 13 iulie 1921. Avem o istorie care ne face să fim
mândri, dar care ne și obligă să ne dedicăm activitatea pentru a continua tradiția. Cu
toții trebuie să depunem toate eforturile de care suntem capabili pentru ca partenerii
noștri, dar și autoritățile să conteze întotdeauna pe noi și să apeleze cu mare încredere
la serviciile noastre de calitate, astfel încât împreună să contribuim la dezvoltarea
economiei țării noastre. Cu acest prilej îmi exprim admirația față de toți profesioniștii
contabili de astăzi, care fac față numeroaselor provocări ale profesiei. Personal sunt
inspirată de efortul, viziunea și de curajul dumneavoastră de a găsi soluții la unele
dintre problemele economice ale societății. Societatea nu stă pe loc, iar noi trebuie să
ne adaptăm rapid la toate modificările, fie că sunt legislative, tehnice sau digitale, astfel
încât să ținem pasul și să evoluăm împreună. Albert Einstein spunea așa: „Valoarea
unui om rezidă în ce dă el, și nu în ceea ce e capabil să primească”. Vă îndemn, așadar,
ca împreună să contribuim cu tot ceea ce putem la bunul mers și la dezvoltarea
profesiei minunate pe care am ales-o. În numele Consiliului Filialei și al întregii echipe
CECCAR Vaslui, le adresez tuturor profesioniștilor contabili multă sănătate, putere de
muncă, gânduri frumoase și satisfacții în tot ceea ce fac! La mulți ani!
Dana-Maria Morozan, președintele
Consiliului Filialei CECCAR Vaslui

Filiala Vaslui

Vă felicităm cu ocazia împlinirii a 100 de ani de la înființarea
CECCAR! Am o dublă calitate aici, în fața dumneavoastră, reprezint
Primăria Municipiului Vaslui, dar sunt și practician în administrarea
finanțelor publice ale acestui municipiu. Vă felicităm pentru
activitatea eficientă pe care o desfășurați, noi simțim acest lucru,
acordați asistență, consultanță contribuabililor noștri. Vouă vi se
datorează, în mare măsură, plata la timp a taxelor și contribuțiilor
la bugetul de stat, pe lângă efortul antreprenorilor. Sunteți alături
de ei și împreună le acordăm sprijin. Primăria este alături de
dumneavoastră în problemele cotidiene de administrare a orașului.
Contați pe noi, contați pe administrația publică locală, ori de câte
ori este nevoie! Noi vă simțim alături prin tot ceea ce faceți! Nu
ezitați să apelați la noi! Felicitări, mult succes în activitate și la mulți
ani, CECCAR!
Eugen Bot, director economic,
Primăria Municipiului Vaslui

Filiala Vaslui

Vă felicităm la ceas aniversar pentru efortul susținut de care ați
dat dovadă ca breaslă! Ați dovedit că a fi expert contabil sau
contabil autorizat nu este același lucru cu a avea cunoștințe de
contabilitate, care se regăsesc și în multe profesii conexe. Prin
natura activității, cu toții am avut contact cu noțiuni atât de dragi
vouă precum evaluări și expertize, bilanț, active, pasive, flux,
buget. Am încercat să le stăpânim și să le înțelegem, însă
recunoaștem și ne înclinăm întotdeauna în fața rolului asumat și
a garanției lucrului bine făcut pe care ți-l oferă implicarea unui
profesionist contabil. Vă dorim să vă mențineți răbdarea,
perseverența, profunzimea și spiritul analitic care v-au
recomandat timp de un secol ca experți și să aveți mereu
deschidere în fața schimbării pentru a gestiona marile provocări
ale secolului pe care-l traversăm: tehnologizarea și globalizarea.
Vă mulțumim că, dincolo de măiestria cu care stăpâniți cifrele
pentru a ne crea un drum lin în lumea afacerilor, fie că vorbim de
antreprenori sau instituții publice, sunteți oameni calmi, răbdători
și ne susțineți. Vă mulțumim că ne sunteți alături!
Bogdan Isabel, director executiv,
Casa Județeană de Pensii Vaslui

Mi-am dorit, în timpul liceului, să lucrez în domeniu, dar, știți
cum e, viața te duce de multe ori spre altceva decât îți dorești.
Așa s-a întâmplat și cu mine, am luat-o pe un alt drum. Vă
susțin, îmi place activitatea pe care o faceți, știu că fără
dumneavoastră nu se poate și vă apreciez foarte mult. Sunt în
sală colegi cu care am lucrat. Vă asigur de sprijinul meu, în
calitate de director general al CJAS Vaslui, în orice speță pe
care o întâlniți în activitatea profesională, și aici mă gândesc
că probabil cea mai importantă acum ar fi aceea a
concediilor medicale, așa că nu ezitați să mă contactați. Mă
bucur foarte mult că sunt alături de dumneavoastră astăzi și
aș vrea să vin și la următoarea reuniune a dumneavoastră,
nu neapărat aniversare. Doamne ajută să aveți o activitate
cât mai fructuoasă! La mulți ani și la cât mai mulți ani în
activitatea frumoasă pe care o prestați!
Marius Arcăleanu, director general, Casa
Județeană de Asigurări de Sănătate Vaslui

Vă mulțumesc foarte mult pentru diplomă.
Le datorez această distincție și colegelor mele,
care sunt aici cu mine. Centenarul CECCAR ne
include și pe noi, lucru foarte frumos de altfel,
și aceasta înseamnă că venim de undeva, că
am reușit să facem ceva și pe viitor va fi și mai
bine! Mult succes!

Filiala Vaslui

Corina Danu, expert contabil

Vă mulțumesc că sunteți alături de noi la
acest mare eveniment din viața profesiei
noastre. Să nu-i uităm pe înaintașii noștri și
eforturile acestora pentru dezvoltarea
profesiei noastre! Mult succes în activitatea
pe care o desfășurăm! La mulți ani!
Doru Mocanu, expert contabil, membru
în Consiliul Filialei CECCAR Vaslui

Mă bucur foarte mult că suntem
împreună! Vă doresc să aveți multe
bucurii, împliniri și oameni dragi alături
de voi! La mulți ani!
Carmen Gabi Moraru, expert contabil,
vicepreședinte al Consiliului Filialei
CECCAR Vaslui

Filiala Vaslui
La mulți ani nouă! Să fim sănătoși!
Să trecem cu bine peste toate!
Mihaela Popovici,
expert contabil

Vă mulțumesc mult pentru premiu! Vă doresc
să fiți sănătoși și să ne întâlnim din ce în ce
mai mult! La mulți ani!
Zamfira Luca,
contabil autorizat

Dragi colegi, mai tineri sau de-o seamă cu mine, este o
plăcere și o onoare să fiu alături de voi astăzi. Este
foarte bine să nu ne uităm începuturile. Ne mândrim cu
faptul că organismul nostru profesional a fost înființat
acum 100 de ani, prin Decret Regal semnat de Regele
Ferdinand, aliniindu-ne astfel la celebrele state de
atunci în care profesia activa cu succes. Putem spune că
expertul contabil sau contabilul autorizat este un sprijin
esențial pentru entități, pentru antreprenori. Cum se
spune, este „câinele de pază” al agentului economic.
Dar mai cu seamă este un sprijin și pentru instituțiile
statului, îndeosebi pentru finanțe. Distinși prieteni, mă
bucur și sunt onorat că suntem colegi. Vă felicit, vă
doresc mult succes în activitate și să dea Domnul să ne
reîntâlnim curând! Sunt mândru și onorat că sunt
membru al acestui organism de succes. La mulți ani!
Vasile Popa, expert contabil

Filiala Vâlcea
Dacă astăzi contabilitatea și profesionistul contabil se bucură de
un statut respectabil în societatea românească, acest lucru se
datorează și celor care au luptat pentru crearea unui corp, pentru
reprezentarea contabililor și pentru legiferarea practicării
contabilității și profesionalizarea acestui domeniu. Nu a fost ușor,
având în vedere modul în care contabilul era perceput în secolul
XIX. A fost însă un efort colectiv care s-a întins pe parcursul mai
multor decenii și care a implicat și un consens în privința celor mai
potrivite abordări pentru atingerea acestui obiectiv. Istoria
profesiei contabile și a contabililor din România este în egală
măsură și o istorie a demersurilor inițiate de primii contabili
profesioniști, formați conform standardelor occidentale și superiori
celor care au învățat contabilitatea doar din practică, pentru
recunoașterea lor ca profesie distinctă, reglementarea practicării
contabilității și stabilirea unor criterii pentru a accede în această
categorie, a profesioniștilor contabili.
Vasile Cocoș, președintele
Consiliului Filialei CECCAR Vâlcea

Cu prilejul celei de-a XVII-a ediții a Zilei Naționale a
Contabilului Român și a împlinirii a 100 de ani de la înființarea
Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din
România, vă transmit respectul și prețuirea mea pentru
această profesie de tradiție, apreciată la nivel național și
internațional, și pentru rezultatele unei munci de palmares,
marcată de pasiune și vocație.
Constantin Rădulescu, președintele
Consiliului Județean Vâlcea

Filiala Vâlcea

CECCAR sărbătorește astăzi, 13 iulie 2021, centenarul profesiei contabile, profesie indispensabilă
unei economii sănătoase și, implicit, unei societăți normale, care să se pună în slujba cetățeanului.
La trei ani de la anul 1918, anul unirii tuturor românilor într-o singură formațiune statală, în anul
1921, România a realizat un alt pas către modernizare, respectiv reglementarea profesiei contabile.
Reformarea nucleului politicilor publice, și anume a sistemului fiscal, a influențat, într-o foarte
mare măsură, și activitatea contabilă. Inițiatorul acestei reforme a fost nimeni altul decât Nicolae
Titulescu, cel care, la câțiva ani distanță, în 1930, a devenit președintele Adunării Generale a Ligii
Națiunilor, cea mai înaltă funcție internațională deținută de un român în perioada interbelică. Actul
de naștere a Corpului de contabili autorizați și experți contabili s-a semnat într-un moment istoric
excepțional, fapt care a constituit o premisă de bun augur pentru toate momentele care au urmat
în viața și activitatea acestei organizații profesionale de excepție. Corpul profesional, încă din primii
ani de activitate, a desfășurat o bogată și diversă activitate legislativă, menită să consolideze statul
național unitar făurit prin Marea Unire din 1918.
Reglementările au lărgit câmpul de acțiune a contabililor, angajați, la rândul lor, în vastul proces de
modernizare economico-socială a României. Evoluția organismului profesional a avut, ca alte
entități din alte domenii de activitate, suișuri și coborâșuri. Acestea nu au făcut altceva decât să
structureze, în timp, o organizație solidă, foarte bine cotată, organizație care pune la dispoziția
societății românești specialiști de excepție. Cum este firesc, mediul de afaceri, economia în
ansamblu, are nevoie de profesioniști contabili foarte bine pregătiți. Este și motivul pentru care
profesioniștii contabili acordă o atenție deosebită cunoașterii permanente a realității economiei,
conexiunii ei cu reglementările legale, cu noutățile legislative. Profesionistul contabil este cel care,
printr-o cunoaștere aprofundată a legislației și printr-o percepere a economiei în componentele ei
reale, asigură un parteneriat de calitate în relația cu clienții săi, conferindu-le sprijin, precum și
timpul necesar pentru a desfășura o activitate cât mai profitabilă. Evenimentul de astăzi îmi
conferă prilejul de a vă felicita pentru efortul pe care îl depuneți în activitatea dumneavoastră,
pentru modul exemplar în care colaborați cu instituțiile județene, pentru rezultatele pe care le
obțineți și să vă transmit, atât din partea mea, cât și a Casei Județene de Pensii Vâlcea, multă
sănătate și putere de muncă și un sincer și călduros „La mulți ani!”.
Ec. Cristinel Herșu, director executiv adjunct, Casa
Județeană de Pensii Vâlcea

Filiala Vâlcea

La împlinirea unui secol de la momentul istoric al reglementării profesiei
contabile în România suntem deosebit de onorați să fim alături de instituția
dumneavoastră, un organism profesional care se preocupă continuu de
dezvoltarea competențelor și abilităților membrilor săi, de consolidarea
încrederii în activitățile profesioniștilor contabili români. Profesioniștii
contabili au devenit consultanți de încredere ai mediului antreprenorial
afirmându-se într-o manieră distinctă în ansamblul activităților economicosociale datorită certificării calității profesionale a acestora.
În colaborarea dintre Curtea de Conturi a României și CECCAR, atât la nivel
central, cât și local, există un însemnat potențial care se impune a fi
valorificat la valoarea sa maximă, contribuind astfel la perfecționarea
continuă a legislației contabile și fiscale și creșterea calității raportărilor
financiare pentru satisfacerea interesului public. În această atmosferă
specifică unei aniversări cu semnificații bogate, adresăm tuturor celor care
practică această nobilă și frumoasă profesie sincere felicitări și mult succes
în activitatea desfășurată!
Nelu Moangă, director,
Camera de Conturi Vâlcea

Centenarul profesiei contabile reglementate în România este un
moment sărbătoresc pentru toți profesioniștii contabili români.
Profesia contabilă operează într-un mediu în continuă schimbare, iar
creșterea rolului contabilității și al contabilului în societate este o
realitate evidentă atât pe plan național, cât și internațional. Vă
mulțumim pentru buna colaborare cu instituția noastră și vă
adresăm sincere felicitări pentru realizările obținute în promovarea și
susținerea profesiei contabile.
În speranța unei bune colaborări și în viitor, în numele meu și al
instituției pe care o reprezint, vă urez succes in activitatea pe care o
desfășurați și, implicit, sporirea prestigiului profesiei!
Aurelian Raban, șef administrație, Administrația Județeană
a Finanțelor Publice Vâlcea

Filiala Vâlcea

În contextul globalizării și digitalizării specifice secolului
21, marcarea a 100 de ani de la reglementarea profesiei
contabile este, pentru Universitatea „Constantin
Brâncoveanu” din Pitești, ocazia de a vă ura să priviți
înainte cu încredere, optimism și viziune. Pentru ca
profesia contabilă să rămână relevantă în secolul 21,
sunt necesare schimbări care să răspundă acestor
provocări.
Vă asigurăm că puteți conta pe Universitatea
„Constantin Brâncoveanu” din Pitești în pregătirea
viitorilor economiști, ce vor deveni, printr-o perfecționare
continuă în cadrul CECCAR, experții de care are nevoie
mediul de afaceri. La mulți ani profesiei și
profesioniștilor contabili! La mulți ani, CECCAR!
Prof. univ. dr. Alexandru Puiu, rectorul Universității
„Constantin Brâncoveanu” din Pitești

Le transmit profesioniștilor contabili cele mai
bune gânduri! Sprijinul lor în înfăptuirea actului
de justiție în calitate de specialiști este
remarcabil.
Le doresc tuturor să-și continue activitatea cu
aceeași bună-credință și rigurozitate! Să auzim
numai de bine!
Bogdan Mateescu, președintele
Consiliului Superior al Magistraturii

Ziua de 13 iulie 2021 are o însemnătate deosebită pentru
profesia contabilă din România, împlinindu-se 100 de ani de
la recunoașterea acesteia ca profesie liberală, prin Decret
Regal semnat de Regele Ferdinand I. Marcăm un secol de
realizări, un secol în care generații de profesioniști contabili au
pus bazele unei profesii menite să vină în sprijinul economiei,
al mediului de afaceri, în interes public. În acest timp am
evoluat, ne-am transformat, am știut să ne adaptăm la
provocările pe care ni le-a impus prezentul și am dovedit că
suntem parteneri pe care se poate „conta” pentru
colaboratorii noștri, fie ei antreprenori sau instituții de
reglementare. În aceste momente de sărbătoare vă adresez,
dragi colegi, cele mai calde urări de sănătate, putere de
muncă și împliniri pe toate planurile! La mulți ani, dragi colegi!
La mulți ani, CECCAR!

Filiala Vrancea

Georgeta Gorghiu, președintele
Consiliului Filialei CECCAR Vrancea

La mulți ani! 100 de ani înseamnă mult! România,
ca stat, are peste 100 de ani, dumneavoastră ați
împlinit, ca organizație, 100 de ani de la înființare.
Asta înseamnă experiență, putere de muncă. Cred,
totuși, că înseamnă și multe dezamăgiri, poate și
multe împliniri, dar, una peste alta, sunt convins că
sunteți ca o familie. Important este „să vă iasă
socoteala”, în așa fel încât România, prin acțiunile
pe care le faceți, să se dezvolte. Noi vă garantăm că
ușa instituției noastre va fi întotdeauna deschisă, vă
garantăm că putem fi parteneri, așteptăm din
partea dumneavoastră propuneri și, dacă sunt
situații în care putem interveni, vă ajutăm cu mare
drag.
Cătălin Dumitru Toma, președintele
Consiliului Județean Vrancea

Vă felicit pentru tot ceea ce faceți. Profesia
dumneavoastră este de o importanță deosebită
pentru societate. Este destul de grea, dar vă aduce
satisfacții dumneavoastră și celor care lucrează cu
dumneavoastră. 100 de ani este o vârstă pe care și-o
dorește să o atingă orice organizație profesională. Să
dea Dumnezeu să ne vedem și peste ani! Succes în
activitatea dumneavoastră! Mă bucur că sunt mulți
tineri printre dumneavoastră; asta înseamnă că acest
corp profesional are și prezent, și viitor.
Ionel Cel-Mare, vicepreședintele Consiliului
Județean Vrancea

Sunt deosebit de onorat să fiu aici, alături de
dumneavoastră. Cu această ocazie vă felicit și
vă urez „La mulți ani!”. Vă asigur de
aprecierea și respectul meu pentru munca pe
care o prestați. Sunteți oameni cu calități și
capacități deosebite. Să fii un contabil de
succes înseamnă să ai multe calități. Vă asigur
de toată susținerea mea, în calitate de prefect
al județului. Vă doresc mult succes!

Filiala Vrancea

Gheorghiță Berbece,
prefectul județului Vrancea

Este o bucurie și o onoare să fiu încă o dată alături de
dumneavoastră, ca de fiecare dată, la evenimentele pe
care le-ați organizat cu ocazia sărbătoririi contabililor.
Spunea cineva că „toți contabilii sunt economiști, însă nu
toți economiștii sunt contabili”, iar altcineva se întreba:
„De ce departamentele de contabilitate sunt cele mai
primitoare? Pentru că fiecare om contează!”. Fiecare
dintre dumneavoastră contează, contează pentru noi toți,
pentru întreaga noastră activitate. Fără dumneavoastră
nu ar putea exista nicio societate comercială, nicio
instituție publică. Vă felicit pentru tot ceea ce reușiți să
faceți pentru oraș, pentru județ, și apreciem unitatea de
care dați dovadă. Felicit și Filiala CECCAR Vrancea pentru
modul în care a organizat acest eveniment și, iată, la ceas
aniversar, asistăm la „Gala Premiilor Oscar” pentru
profesioniștii contabili din Vrancea!
Cristi-Valentin Misăilă, primarul
Municipiului Focșani

Am avut plăcerea să fiu în mijlocul
dumneavoastră de la înființarea acestei
entități și am avut satisfacții și bucurii de la
înființarea CECCAR la nivelul județului
Vrancea. AJFP Vrancea a avut rezultate bune și
ca urmare a ajutorului acordat de această
profesie liberală. Pentru activitatea pe care o
desfășurați, conducerea AJFP Vrancea vă
felicită și vă urează în continuare mult succes!
Suntem deschiși pentru colaborare
permanentă, căci suntem conștienți că munca
dumneavoastră ne sprijină în activitatea
noastră.
Gheorghe Roman, șef serviciu,
Administrația Județeană a
Finanțelor Publice Vrancea

Așa cum am spus-o și în întâlnirile anterioare, vă asigur
de prietenia și respectul meu. Chiar am propus doamnei
președinte a Filialei CECCAR Vrancea să organizăm și pe
viitor întâlnirile care ne ajută atât de mult în activitate, să
învățăm fiecare din experiența celuilalt și să ne cunoaștem
mai bine. Referitor la prețuirea mea pentru activitatea
dumneavoastră: aceasta se vede din conlucrarea foarte
bună pe care o avem în dosare și am convingerea că ceea ce
faceți și veți face este și va fi extrem de util. Vă doresc numai
bine, sănătate și „La mulți ani”!
Dinu Jelea, președintele
Tribunalului Vrancea

Filiala Vrancea
Vă felicit pentru împlinirea a 100 de ani de la înființare.
Din funcția pe care o dețin sunt zilnic în contact cu
majoritatea dintre dumneavoastră și cu rezultatele
muncii dumneavoastră. Înregistrările în diferite registre
și aplicații gestionate de Inspecția Muncii vă revin
aproape în totalitate, prin delegațiile pe care le aveți de
la firmele pentru care prestați servicii de contabilitate.
Vă apreciez pentru determinarea cu care apărați și
reprezentați, în egală măsură, interesele
administratorilor, managerilor și asociaților firmelor,
dar și interesele salariaților. Vă mulțumesc pentru
eforturile suplimentare pe care le-ați făcut de la
începutul pandemiei, diverse reglementări legislative vau solicitat o muncă în plus, cu mențiuni și modificări
ale contractelor de muncă. Vă doresc succes în
activitate!
Eliza Botezatu, inspector-șef,
Inspectoratul Teritorial de Muncă
Vrancea
Felicit CECCAR Vrancea și toate celelalte filiale! Vă admirăm
eforturile pe care le depuneți pentru a fi permanent, indiferent
de zi și oră, reprezentanții mediului privat și, aș spune eu, așa
cum noi, instituțiile publice, avem obligația să fim în slujba
cetățenilor, dumneavoastră, prin expertiza, prin profesionalismul
dumneavoastră, sunteți permanent în slujba mediului privat. În
calitate de reprezentant al unei instituții publice cu competență
în domeniul ocupării forței de muncă, pot să spun că împreună
contribuim la asigurarea unui mediu economic stabil:
dumneavoastră îi reprezentați pe angajatori, pe cei care oferă
locuri de muncă în județul Vrancea, îi ajutați să relaționeze cu
noi, instituțiile publice, astfel încât să putem oferi tot pachetul de
măsuri destinate sectorului antreprenorial. Drumul nu este ușor,
mă refer la digitalizarea României și noile platforme pe care cu
toții am învățat să le gestionăm, și noi, reprezentanții instituțiilor
publice, în egală măsură cu dumneavoastră, și pentru acest
lucru avem toată admirația pentru dumneavoastră. 100 de ani
înseamnă că dovediți că sunteți „nemuritori”.
Marina Danțiș, director, AJOFM Vrancea

100 de ani reprezintă o vârstă foarte frumoasă. Suntem
onorați că suntem alături de dumneavoastră cu acest prilej
aniversar și vă felicit pentru modul în care dumneavoastră, ca
organism profesional, v-ați achitat, în relațiile cu Registrul
Comerțului, de sarcinile pe care le-ați avut. Nu a fost ușor, am
intrat într-o perioadă în care era digitalizării s-a impus cu
forță; am beneficiat de un sprijin foarte important din partea
CECCAR, din partea dumneavoastră, a tuturor. V-ați
comportat extraordinar și vă mulțumesc și vă asigur de toată
deschiderea Registrului Comerțului pentru colaborare și vreau
să fiți în continuare alături de noi pentru binele economiei
județene, deoarece dumneavoastră aveți un rol foarte
important. Vă doresc multă sănătate și vă felicit pentru
această zi deosebită!
Maricel Ristea, directorul Oficiului
Registrului Comerțului de pe
lângă Tribunalul Vrancea

Economist sunt la bază, deci ne leagă fire
nevăzute privind startul în profesie, dar și
momentul acesta. Am traversat împreună un
an dificil, afectat de pandemie, și cu ajutorul
lui Dumnezeu vom depăși aceste momente.
Vă doresc sănătate multă și realizări
deosebite!

Filiala Vrancea

Marta Luminița Harabulă,
președinte, Casa Județeană de
Asigurări de Sănătate Vrancea
Mulțumesc organismului profesional pentru că este
aproape de Colegiul Economic, prin donațiile de
publicații de specialitate și nu numai. Astăzi se
împlinesc 100 de ani de la înființarea Corpului, dar
eu le spun copiilor că această profesie există
demult-demult și îi duc cu gândul la Mesopotamia,
la Luca Pacioli, îi „plimb” un pic și prin Târgul
Brașovului și le spun că fără contabili nu putem
exista. Școala încearcă să ofere o pregătire bună;
Academia de Studii Economice ne premiază în
fiecare an pentru studenții pe care îi trimitem acolo.
Vă doresc să fiți sănătoși! Să fiți profesioniști! Să fiți
asemenea situațiilor financiare anuale, credibili!
Întotdeauna!
După cum bine știți, Patronatul Ȋntreprinderilor
Mici și Mijlocii este în parteneriat cu CECCAR la
nivel național. Vă mulțumesc călduros, din tot
sufletul, dragi profesioniști contabili, pentru
efortul pe care l-ați depus pentru ca aceste firme
să reziste în perioada pandemiei. Datorită
dumneavoastră, datorită eforturilor
antreprenorilor am ieșit la lumină. Salut
prezența atâtor autorități aici. Vă invităm să
inițiem parteneriate sociale pentru a dezvolta
județul, țara. Trebuie să dezvoltăm acest județ
care este un loc minunat lăsat de Dumnezeu.
Ion Roman, președintele Patronatului
IMM Vrancea

Gabriela-Dorina Bocsok, director,
Colegiul Economic „Mihail Kogălniceanu”
Focșani

Filiala Vrancea

Cred că nu este o întâmplare că anul
acesta, la împlinirea a 100 ani de la
înființarea CECCAR, am promovat
examenul de aptitudini și ne alăturăm
unui grup așa frumos. Vă mulțumim
pentru primirea călduroasă!
Dragi colegi, în 1965, când am început să
profesez, nu știam ce-i acela pix. Nu exista
pixul, scriam numai cu creion chimic și cu
creion negru, și-atât. A trebuit să fac eforturi și
să mă adaptez, pentru că s-au schimbat vreo
patru planuri de conturi – de la A la Z. De
atunci și până acum, au apărut atâtea
mijloace tehnice și electronice. Dumnezeu mă
ajută să am puterea să mă adaptez în
continuare, aproape zi și noapte, ca să fiu în
rândul celor tineri, ca dumneavoastră.
Niță Rebega, contabil autorizat

Valentin Negru,
nou membru al filialei

