
 
 

 

Tradiția consolidată a seminariilor cu contabilii şefi organizate de UCECOM 

 

În luna februarie a acestui an, urma să aibă loc, prin tradiție, o sesiune de training 
profesional organizată de UCECOM, adresată cu precădere profesiei contabile, dar și altor 
categorii de specialiști. Pandemia de coronavirus ne împiedică deocamdată să organizăm, 
în format fizic, obișnuitele acțiuni solicitate de membrii asociați. Acest fapt nu reprezintă 
însă un impediment pentru a ne aduce aminte, cu plăcere și mai ales cu nostalgie, de 
experiențele noastre anterioare, la care au participat adesea și preşedinți din entitățile 
cooperatiste meșteșugărești. 

Seminariile organizate de peste 25 de ani de doamna Președinte Sevastița Grigorescu au 
contribuit din plin la familiarizarea profesiei contabile din cooperația meșteșugărească cu 
noile cerințe legislative și nu numai. 

Anul acesta se împlinesc totodată 100 de ani de când profesia contabilă a fost 
reglementată prin lege. De-a lungul istoriei sale, această profesie a cunoscut o serie de 
transformări sub influența variabilității unor factori politici, legislativi (interni şi externi), 
economici, socio-culturali, tehnologici şi, în ultimii 10 ani, informaționali.  



În prezent, contabilul român este pus în faţa unui vocabular contabil inedit, cu provocări şi 
numeroase adaptări, de multe ori dificil de înțeles şi aplicat, însă mereu generator de 
satisfacții profesionale şi motivaționale. Tocmai de aceea, pentru că trăim într-o lume a 
interdependențelor, este o evidentă nevoie de informație de calitate, oferită prompt și      
într-o formă accesibilă, aşa cum participanții la întâlnirile noastre, au apreciat, de fiecare 
dată, că misiunea le-a fost facilitată și de participarea (inter)activă la aceste seminarii. 

Întâlnirile cu profesioniştii contabili din sector, moderate cu pasiune şi ambiție, de doamna 
Președinte au încercat să transmită, cu fiecare prilej, că principalele repere ale profesiei 
contabile au fost, sunt şi vor fi competența şi responsabilitatea. La acest efort colectiv au 
contribuit și experiența lectorilor invitați din afara sectorului, respectiv specialiști din 
Ministerul Finanțelor, dar și valoroasele informații din domeniul juridic și al resurselor 
umane oferite de dl. Director General Ion Vasile și din sfera economico-financiară și 
statistică elaborate de-a lungul timpului de echipa formată de doamna Președinte 
Sevastița Grigorescu.  

 

 

 


