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Invitație
Ziua Națională a Contabilului Român, 13 iulie 2018
Stimate colege,
Stimați colegi,
Ziua Națională a Contabilului Român, eveniment cu tradiție care susține și
promovează profesia contabilă din România, va fi aniversată, începând din acest an, la data
de 13 iulie, data semnării Decretului Regal nr. 3063/1921 de înființare a Corpului de
Contabili Autorizați și Experți Contabili în România, prin care s-a reglementat profesia
contabilă în țara noastră.
Ajunsă anul acesta la a XIV-a ediție, Ziua Națională a Contabilului Român este
sărbătorită în mod unitar în toată țara sub patronajul filialelor CECCAR pentru promovarea
rolului important pe care profesia contabilă și membrii organismului profesional îl au în
economie și societate.
În anul Centenarului Marii Uniri, Filiala Dâmboviţa a CECCAR vă invită să
sărbătorim împreună acest eveniment festiv din viața profesiei noastre, cu tema 97 de ani
de istorie a profesiei contabile în România la 100 de ani de la Marea Unire, și să îi
felicităm pe colegii noștri care au obținut cele mai bune rezultate profesionale în anul
anterior, în cadrul festivității Topului local al membrilor CECCAR.
Manifestările dedicate celor două evenimente vor avea loc la Sala Auditorium a
Muzeului de Istorie din Târgovişte, str. Calea Domnească nr 189, începând cu ora 12, și
vor aduce, alături de noi, reprezentanți ai autorităților publice și ai mediului de afaceri.
În speranța că vom sărbători împreună aceste momente importante pentru profesia
contabilă, așteptăm confirmările dumneavoastră prin e-mail, la adresa
ceccardambovita@ceccardambovita.ro.
Cu stimă,
Președintele Consiliului Superior,
Prof. univ. dr. Robert Aurelian Șova

Președintele Consiliului filialei Dâmboviţa,
Expert contabil Gabriela Anghel

