Corpul Experţilor Contabili şi
Contabililor Autorizaţi din România
Filiala CARAŞ-SEVERIN
Nr. 218 din 27.02.2013

REFERAT
În baza prevederilor lit. A din Măsurile nr. 56/2009 pentru punerea în aplicare a
prevederilor pct. 24 alin. 3 şi pct. 67 alin. 3 din Regulamentul de organizare şi
funcţionare al CECCAR, republicat, aprobate prin Hotărârea nr.09/62 din 14 martie
2009 a Conferinţei Naţionale, cu modificările şi completările ulterioare,
În urma analizării candidaturilor primite, sub aspectul îndeplinirii condiţiilor şi
criteriilor prevăzute de regulament, Comisia de nominalizare a candidaţilor la
funcţia de preşedinte din cadrul filialei CARAŞ-SEVERIN, aprobată prin Hotărârea
Consiliului filialei nr. 13/29 din 14 ianuarie 2013 întocmeşte următorul referat pentru
candidatul: RADA DĂNUŢ
A. Reputaţia:
Foarte bună
Bună
Necorespunzătoare
B. Ataşamentul la onoarea, prestigiul şi interesele Corpului
Fără constatări în legătură cu evenimente care să pună la îndoială
ataşamentul
Au existat unele acţiuni sau evenimente care pun la îndoială ataşamentul
Alte situaţii
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C. Îndeplinirea obligaţiilor faţă de Corp în ultimii 3 ani ( participarea la
adunările generale, obligaţii financiare, obligaţii profesionale etc.)
Plata obligaţiilor financiare

Da

Nu

Nu integral

Îndeplinirea obligaţiilor profesionale

Da

Nu

Nu toate

Participarea la adunările generale

Da

Nu

Nu la toate

Participarea la acţiunile organizate
la nivel central de către Corp

Da

Nu

Nu la toate

Nu a fost cazul

Da

Nu

Nu integral

Nu este cazul

Alte obligaţii
( se nominalizează)

D. Calităţi manageriale
Între anii 1992-1998 a fost director al Administraţiei Financiare Reşiţa, în
perioada 2010-2012 a fost preşedinte al filialei ANEVAR Caraş-Severin, activitate
de membru în consilii de administraţie, cenzor şi auditor în societăţi comerciale,
activităţi care i-au format şi i-au conferit calităţi necesare unui conducător de
succes.

E. Activităţi desfăşurate în interesul profesiei contabile, ( cursuri predate,
activitatea în diferite comitete, grupuri de lucru ale Corpului, sprijin de
orice natură, lucrări scrise, seminarii organizate, activitatea în diferite
structuri alese sau executive ale Corpului, etc.) exprimate în număr ore
prestate în ultimii 5 ani.
Fiind cadru universitar la o universitate de profil, prin structura cursurilor
predate a fost un sprijin pentru profesia contabilă, îmbinînd teoria cu practica,
aplicînd metode prin care absolvenţii să fie capabili să răspundă solicitărilor pieţei
serviciilor în domeniu.
2

Este lector formator pe specialitatea Management Pieţe de capital, curs
predat membrilor CECCAR în anul 2012 – 20 ore.
A fost interesat şi a procurat un număr de cărţi editate de CECCAR care
le-a folosit în predarea cunoştinţelor către studenţi.
A participat la seminarii, a predat cursuri de licenţă şi master, cursuri avînd
ca teme activităţi specifice profesiei.
- Licenţă curs Audit financiar contabil – 28 ore
- Master curs Audit intern şi guvernanţă corporativă – 24 ore
F. Susţinerea sau clarificarea unor aspecte rezultate din declaraţia de
candidatură de către candidat
Dl. Rada Dănuţ a fost invitat să motiveze dorinţa de a deveni preşedinte
al filialei şi de a expune pe larg obiectivele propuse a le realiza.
Comisia a reţinut faptul că dl. Rada Dănuţ a fost interesat de activitatea
CECCAR şi îndeosebi a filialei, participînd în măsura timpului disponibil la
acţiunile realizate. Deoarece şi-a redus activitatea ca profesor universitar la
Universitatea Europeană Drăgan Lugoj, preferînd o activitate mai intensă la
Reşiţa, ca profesor universitar şi alte oportunităţi ale profesiei, va avea
disponibilitate de timp şi de a se împlini nemijlocit în activitatea filialei.
Consideră profesia contabilă ca fiind una esenţială fără de care
economia nu ar exista deoarece (cităm din declaraţia de candidatură):
„-Contabilitatea este ştiinţa ordinii a rigorii şi a evidenţei clare
-Contabilitatea este imparţială şi neinfluenţabilă politic sau juridic
-Contabilitatea este creativă şi mereu surprinzătoare
-Contabiliteta este ca muzica făcută pe note şi nu după ureche, de aceea
profesioniştii contabili sînt interpreţi valabili de partituri contabile
-Contabilitatea poate diseca realitatea în cîte secţiuni vrea specialistul contabil
şi le poate recompune fără nici un risc
-Aferent acestor atribute constatate pe parcursul a peste treizeci de ani de
profesie, profesioniştii contabili sînt nişte maeştri ai celui mai cuceritor tablou,
tablou al realităţii economico-financiare indiferent că acesta surprinde o
microîntreprindere, o mare companie multinaţională sau o economie naţională.
Demnitate, profesionalism, simţ civic şi răspundere asumată, consider că aşa
sînt spuse în altfel principiile codului nostru deontologic.”
Obiectivele pe care le are în vedere şi care doreşte să le realizeze sînt
(cităm din declaraţia de candidatură):
„Obiectivele pe care le voi avea în vedere în cazul alegerii mele în funcţia de
preşedinte al Filialei CECCAR Caraş-Severin se vor subordona fără tagadă
obiectivelor generale reieşite din Statutul profesiei, Normele deontologice şi
Programul naţional de dezvoltare a profesiei contabile. Acţiunile întreprinde de
filială pînă în prezent consider că au avut consistenţă dar şi coerenţă, au avut
ţinte clare şi programe eficiente; au servit interesele membrilor şi au dus la
3

apărarea şi dezvoltarea profesiei, la păstrarea unei imagini a demnităţii şi
profesionalismului. Mă voi alătura acestor profesionişti de excepţie din
structura managerială a filialei şi împreună cu membrii CECCAR din judeţ vom
constitui o entitate profesională indestructibilă „Vom acţiona în apărarea
intereselor legitime a legalităţii puse în slujba economiei reale” ”
Numele şi prenumele membrilor comisiei
Scobercea Ion
Borteş Ana-Maria
Man Valentin
Fărcăşescu Daniel
Pintea Lidia
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