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Invitatie 

Ziua Nationala a Contabilului Roman - 1 3 iulie 2020 

La 99 de ani de la Tnfiintarea organismului profesional care reprezinta si gestioneaza profesia 
contabila in tara noastra - Corpul Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania 
(CECCAR) - va invitam sa sarbatorim Tmpreuna cea de-a XVI-a editie a Zilei Nationals a 
Contabilului Roman, eveniment ce va avea loc in data de 13 iulie a.c., Tncepand cu ora 15,00. 
Situatia sociala atipica in care ne aflam, generata de pandemia de conoravirus, impune un 
format adaptat al evenimentului, folosind de aceasta data tehnologia, astfel ca evenimentul 
se va desfasura online, prin intermediul unei platforme online Zoom sau Webex. 

2020 aduce din nou in atentie importanta profesiei noastre pentru mediul economic, pentru 
societate. Contabilul, pregatit pentru viitor este subiectul care va aduce in discutie lectiile 
invatate in perioada de criza - generata acum de noul coronavirus - , ce trebuie facut Tn astfel 
de situatii si ce nu trebuie facut. 

Ni se vor alatura, cu aceasta ocazie, reprezentanti ai mediului de afaceri, ai institutiilor si ai 
autoritatilor de reglementare, precum si alti parteneri de dialog ai CECCAR. 

Ne-am bucura sa fim online Tmpreuna in cadrul acestui important eveniment din viata 
profesiei contabile. Suntem siguri ca interventia dumneavoastra Tn cadrul panelului, pe tema 
evenimentului, despre experienta din aceasta perioada plina de provocari si despre cum ati 
reusit ca pe o parte dintre acestea sa le transformati Tn oportunitati, i-ar ajuta si pe ceilalti sa 
fie mult mai bine pregatiti pentru viitor. 

Am aprecia un raspuns Tn acest sens prin e-mail, la adresa ceccarsatumare@ceccarsatumare.ro, 
pana miercuri, 8 iulie a.c. 

Cu stima, 
Presedintele Consiliului filialei, 

Maria ANDOR 
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