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  PROFESIA DE CONTABIL DE IERI 
ȘI DE AZI 

 
O profesie, în general, este definită şi judecată 

prin cunoştinţele, aptitudinile, atitudinea şi etica celor 
implicaţi în această profesie. Trebuie să reţinem că 
profesiile nu se „formează prin lege”, nu „se nasc” pur 
şi simplu. Este nevoie de o gândire minuţioasă, 
planificare şi o muncă grea a multor oameni pentru 
dezvoltarea concepţiilor, deprinderilor tehnice, 
modului de acţiune, efectuării cercetărilor, acumulării 
informaţiei necesare despre scopul şi munca 
profesionalilor. 

Profesia contabilă cuprinde totalitatea 
activităţilor cu caracter economic care presupun 
cunoştinţe în domeniul contabilităţii, comunitatea 
specialiştilor care efectuează activităţile în cauză 
(contabilii şi auditorii) precum şi organismele lor 
profesionale. Prin urmare ca obiective ale profesiei 
contabile putem cataloga desfăşurarea activităţii în 
corespundere cu standardele de profesionalism, 
atingerea unui nivel înalt de performanţă a serviciilor 
prestate şi respectarea cerinţelor intereselor publice. 

În orice profesie şi cu atât mai mult în domeniul 
profesiei contabile, prin natura problematicilor ei, în 
contextul globalizării economiei mondiale, este 
necesară aşezarea acesteia pe principii fundamentale, 
menite să asigure standarde înalte de profesionalism 
şi calitate. În exercitarea profesiei sale contabilul 
trebuie să-şi conducă activitatea apelând şi 
respectând cele trei comandamente ale profesiei 
contabile, pe care le-am defini ca valori ale profesiei: 
educaţia, etica şi calitatea serviciilor prestate. 

Un contabil este o persoană care ține evidența 
tuturor tranzacțiilor financiare ale unei organizații. El 
menține registrele contabile, înregistrează debite și 
credite, elaborează situații financiare și pregătește 
rapoarte și rezumate pentru managerii unităților. El 
ține evidența profiturilor și a pierderilor, se poate 
ocupa de state de plată, face achiziții, eliberează 
facturi și ține evidența conturilor. Este de o 
importanță capitală ca un contabil să respecte 
confidențialitatea și să fie de încredere, deoarece 
acesta are un contact permanent cu documentele 
confidențiale ale societății.  

Contabilii sunt cei, care practic pun în aplicație 
toată legislația în domeniul financiar Nu există în 
societate nici o lege, care să fie mai aprofundat 
aplicată ca cele puse în funcțiune de contabili și nu 
există nici o profesie mai corect aplicată și 
monitorizată ca cea de contabil. 

Contabilitatea s-a născut odată cu economia de 
subzistență a comunei primitive, desenele din 
peșterile rupestre nefiind altceva decât forme 
incipiente ale „socotelilor”: câte animale au fost, 
vânate și mâncate, câte piei s-au jupuit și câte haine 
au rezultat etc. 

În Mesopotamia se utilizau, acum 5.000 de ani, 

tăbliţele de argilă umedă pentru a consemna prin 
gravare operaţiile care au avut loc. 

Aproximativ  cu 3.000 î.Hr., egiptenii au folosit un 
sistem de inventariere pentru a ține evidența 
transferurilor de cereale și de depozitare.  Acest sistem a 
format baza zilei contabile moderne. 

 În antichitate, grecii, perșii si incașii țineau 
socotelile cu ajutorul unor sfori înnodate, de diferite 
culori, ansamblul acestora constituia veritabile 
registre de evidență. Păstorii şi-au numărat turmele 
gravând linii verticale pe bucăţi de lemn.   

La romani, registrele comerciale erau obligatorii 
și s-au găsit urme de registre foarte regulat ținute. 
Aceste registre se țineau nu numai de bancheri și 
comercianți, ci și de fiecare cap de familie. Materialul 
folosit pentru registre era la început din bucăți de 
lemn acoperite cu un strat subțire de ceară. Pe aceste 
table, numite tablete cerate, se scria cu un fier ascuți 
numit stilet. 

În anul 1494 se pune pentru prima oară 
problema calculului în partidă dublă prin apariția 
primului tratat de contabilitate, datorită călugărului 
Luca Paciolo (Pacioli) di san Sepulcro, ce a văzut 
lumina tiparului sub denumirea de Summa de 
Artitmetica, Geometria, Proportioni et 
Proportionalita". Cam în același timp, Benedetto 
Cotrugli prezintă în mod succint principiile 
contabilității, în partida dublă în lucrarea sa intitulată 
„Della mercatoria et del mercanto perfetto”. 

Primul autor de contabilitate francez a fost 
Savonne din Lyon (1567), după care, către sfârșitul 
secolului ale XVII-lea, apar autorii: Matthew De la 
Porte, Jaques Savary și Claude Irson. Textul 
olandezului De la Porte, „Le guide de negocians”, 
reprezintă o lucrare normativă în domeniu.  

Mai târziu lucrarea lui Edmond Degranges, din 
1795, intitulată «La teme des livres rendue facile ou 
nouvelle methode d'enseignement» descrie așa 
numita metodă de contabilitate «Jurnal-Cartea Mare», 
impropriu denumit sistem american. Tot aici 
Degranges face o clasificare a conturilor în conturi de 
valori, de rezultate și de persoane. 

În anul 1865 A. Guibault publică o lucrare de 
contabilitate mai sistematizată, care este consultată și 
astăzi cu mult folos. Această lucrare intitulată «Traité 
de comptabilité» cuprinde și un interesant album de 
modele. 

Fără contabili nu poate exista și funcționa nici o 
autoritate de stat sau unitate economică, nici un 
domeniu de activitate sau relații comerciale. 

Nu există nici o zi tipică în viața unui contabil. 
Dacă alegi să practici această profesie, activitatea ta 
zilnică va depinde de mărimea organizației. Contabilii 
sunt cei care de zi cu zi muncesc, indiferent, există 
sărbători ori zile libere, sunt cei care permanent 
trebuie să se informeze despre toată legislația și 
modificările acesteia, care vine cu duiumul în fiecare 
zi. 

Stereotipul unui contabil este un individ care stă 
în camera din spatele unui birou și numără banii. În 
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  realitate contabilii trebuie să aibă anumite aptitudini. 
Ei sunt evaluați ca fiind buni profesioniști în vederea 
maximizării profitului. Un contabil bun va avea un 
fond etic solid și nu va face nimic pentru a pune în 
dificultate profesia sau clienții. 

Unii ar presupune faptul că cei care lucrează în 
domeniul contabilității sunt obligați să preia sarcini 
banale pe tot parcursul anului, iar alții ar putea spune 
despre contabilitate că nu este neapărat un loc de 
muncă plin de farmec. De fapt activitatea în 
contabilitate vine cu propriul set de cerințe și 
provocări zi de zi variate și interesante față de care 
oamenii nu-și dau seama. 

Contabilul trebuie să ofere servicii de înaltă 
calitate prin aplicarea cunoştinţelor cu judecata 
profesională, atitudine obiectivă si comportament 
etic. 

Contabilitatea trebuie să răspundă schimbărilor. 
Trebuie să anticipăm schimbările prin scoaterea în 
evidenţă a provocărilor profesie contabile şi să ajutăm 
mediul de afaceri să se adapteze la viitor. 

Toţi copiii încep cu metafizica, adolescenţii 
continuă cu morala, iar noi adulţii o dăm pe logică şi 
contabilitate. 

Ec. DIANA DOXAN 
Casa Corpului Didactic Caraș-Severin 

 
 

 
„BIBLIOTECA – UN TEMPLU AL 

ÎNVĂȚĂRII” 
(Carl Thomas Rowan) 

 
Biblioteca este precum un labirint în care cititorii 

pot găsi înțelepciune, răspunsuri la întrebări, 
învățături. O bibliotecă oferă posibilitatea de a trăi 
numeroase aventuri, cu ochii minții pot deschide ușile 
spre numeroase vieți, aici cititorii își pot face mulți 
prieteni de nădejde. 

Atunci când există nelămuriri, bibliotecarul este cel 
care oferă sprijin, fiind ghid printre atâtea titluri stând 
în așteptarea unui cititor. Bibliotecarul este călăuza de 
care oricine are nevoie, făcând o carte de o mie de ori 
mai prețioasă. El o știe pe cea mai bună, cea mai 
proapăt sosită, pe cea care știe toate răspunsurile la 
întrebări. 

Așa cum Aurel Filimon afirmă, „biblioteca este 
școala vieții care ne învață, nu pentru notă sau 
certificat, ci pentru nevoile imperioase ale existenței și 
misiunea pe care o avem ca individ în societate”. 

În ziua de azi, a avea o carte în mână și a citi-o din 

scoarță în scoarță a devenit o faptă tot mai rar 
întâlnită, fiind mai ușoară abordarea pe calculator, 
tabletă sau telefon. Însă, așa cum afirmă Adrian 
Pintea, „biblioteca nu are răceala impersonală a unui 
computer”, fiind mult mai interesant și antrenant să 
dăm viață unei cărți, să trăim acțiunea o dată cu 
personajele principale. 

Biblioteca ne conectează cu înțelegerea și 
cunoașterea, cu cele mai strălucite minți care au fost 
vreodată, cu cei mai buni profesori, stânse de pe 
întreaga planetă și din toată istoria noastră, pentru a 
ne instrui fără să obosească și să ne inspire să ne 
aducem propria contribuție la cunoștințele colective 
ale speciei umane (Carl Sagan). 

Ori de câte ori te simți nefericit și vrei să uiți de 
necazuri, când dorești o escapadă de la banalitatea și 
inegalitatea din jurul tău, când dorești un balsam 
pentru suflet, tot ce trebuie să faci e să întinzi mâna 
spre o carte și să începi lecturarea. Cartea este cutia 
cu medicamente a sufletului omenesc. 

Î: Ce face o broască la bibliotecă? 
R: Deschide ușa. 

Bibliotecar MARIOARA RUSAN 
Colegiul Național Mircea Eliade Reșița 

 
BIBLIOTECA LICEULUI TEORETIC 

„TATA OANCEA” BOCȘA  
Scurt istoric și misune 

  
Dupa reforma învățământului din 1948 prin care 

Gimnaziul Unic s-a desființat, școala din Bocsa 
Montană s-a transformat în „Școala elementară de 7 
ani”. 

Un memoriu din 1953 adresat de Direcțiunea 
Școlii elementare de 7 ani din Bocșa-Vasiova către 
Secția de Învățământ Reșița, prin care se solicita 
înființarea unei secții de liceu datorită numărului 
crescut de elevi, a avut ca rezultat transformartea 
școlii din Bocșa Montană în „Școala medie de 10 ani”. 
 
ISTORIC: 

1. Liceul teoretic „Tata Oancea" 
- În 1953 s-a înfiinţat Şcoala Medie de 10 ani 
- În 1964 Şcoala Medie devine Liceul de 
Cultură Generală având secţiile: zi, seral, fără 

frecvenţă 
- În 1975 Liceul de Cultură Generală se 
transformă în Liceul Real – Umanist 
- În 1977 noua denumire a şcolii va fi Liceul 
Industrial Nr. 2 
- În 1991 Liceul Industrial devine Liceul 
Teoretic 
- Din 1994 instituţia se numeşte Liceul 
Teoretic “Tata Oancea” 
- Din 2007 Școala cu clasele I-VIII nr. 2 Bocșa a 
fost comasată cu Liceul Teoretic "Tata 
Oancea"  

 
2. Școala cu clasele I-VIII nr. 2 Bocșa 

- 1904-1907 - S-a construit Școala de piatră 
(Școala mică), viitoarea Școală cu clasele I-VIII 
nr. 2 Bocșa. 
- 1953-1956 - Şcoala mică funcționează cu o 
clasă de liceu. 
- Până în 1956, în şcoala mare a funcţionat 
Judecătoria Bocşei. Domnul Loncear a 
intervenit la Ministerul Educaţiei pentru a 
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 transforma Judecătoria în şcoală. 
- Din 1956 în clădirea mare funcţionează 
Liceul Bocşa. 
- În 1968, datorită numărului mare de elevi 
(1200) şi cadre didactice (48), a fost necesară 
construirea unui alt liceu. 
- 1968-1972 - S-a construit Liceul „Tata 
Oancea”. 

Astăzi, Liceul „Tata Oancea” are profil real si 
uman cu specializările: matematică – informatică, 
ştiinţe ale naturii, știinţe socio – umane. Forma de 
învăţământ este cea de zi, iar limba de predare este 
limba română. 

În prezent la Liceul Teoretic „Tata Oancea” din 
Bocşa învaţă aproximativ 600 elevi, începând cu 
învăţământul primar. Baza materială are în 
componență o bibliotecã cu un istoric de peste 
jumătate de secol și peste 20 000  de volume, 
repartizate în cele două săli aflate în corpurile de 
clădire. 

Am constatat, fiind și profesor de istorie, de-a 
lungul timpului, că elevii au tot mai puţine deprinderi 
de lectură. 

Astăzi, în contextul erei informatizate, orientarea 
persoanelor pentru activități în timpul liber este una 
tot mai diversă. Tehnologia a schimbat modul de viață 
al omului, acesta fiind tot mai activ pe platforme 
informatizate, informația fiind diversă și nelimitată. 
Accesul la infomație se face apăsând un click, nu citind 
o carte,  fapt ce a dus la scăderea numărului de 
cititori. 

Relația bibliotecă-cititor este într-o continuă 
schimbare, dotarea sălilor de lectură cu computere 
conectate la Internet determină un aflux de utilizatori, 
dar mulţi sunt atraşi mai ales de posibilitatea 
documentării bazate pe surse Internet. În acest sens 
am dotat bilioteca cu un computer, imprimantă și o 
carte lângă tastatură, care să ajute elevul în realizarea 
diverselor proiete primite. Astfel, am îmbinat 
„dușmanul” lecturii (computerul) cu biblioteca, elevul 
verificând informația găsita pe internet, care de multe 
ori s-a dovedit eronată. Sprijinul în acest demers 

acordat de conducere a fost enorm, în cei 2 ani de 
când sunt și bibliotecar s-a investit în mobilier, dotare 
tehnică și în creșterea numărului de volume. Achiziția 
de noi volume a ținut cont și de preferințele elevului 
pentru lectură (literatură ecranizată) 

În stimularea interesului pentru lectură la elevi, 
am inițiat diverse activități scolare și extrașcolare la 
care am avut un rezultat pozitiv. Parteneriatele 
încheiate cu instituții: Casa de Cultură Bocșa; Fundații; 
Biblioteca „Tata Oancea” Bocșa, Biblioteca Județeană 
„Paul Iorgovici” Caraș-Severin, Biblioteca Casei 
Corpului Didactic Caraș-Severin; Poliția; Universitatea 
de Vest și Universitatea Politehnică din Timișoara, 
implică elevii în activitãţi extraşcolare. În desfășurarea 
acestor activități extrașcolare (excursii, vizite la 
muzee, ore deschise la facultate) au contribuit și 
implicarea colegilor profesori și sprijinul părinților.  

Implicarea elevilor în activități ce marchează 
diverse momente a fost facilitată și de vechimea de 7 
ani ca profesor, timp în care am cunoscut si legat 
„prietenii” cu generații de elevi. În fiecare an, am 
participat împreună cu multe clase de gimnaziu la 
serbări și la implementarea de proiecte educaționale 
locale, județene, ce au atras elevii spre lectură, spre 
activități artistice.  

Activitãţile instructiv – educative, implicarea 
conducerii în dezvoltarea bazei materiale a bibliotecii, 
dialogul deschis cu copilul, au avut ca efect atragerea 
elevilor într-un număr mare sprea lumea cărții, a 
bibliotecii.  

Mă bucur atunci când elevul în pauză, preferă sa 
vină la bibliotecă, sau când elevii navetiști care 
termină orele la ora 13, autobuzul venind la ora 14, 
vin la bibliotecă în acea oră rămasă liberă. Astfel, 
biblioteca, prin tot ceea ce înseamnă, a devenit un loc 
de socializare, refugiu, relaxare, informare, dar și acel 
loc în care se caută un sfat, o opinie. 

 
Prof. bibliotecar DĂNUȚ-ADRIAN STĂNCHESCU 

Liceul Teoretic Tata Oancea Bocșa  
 
 

 

LICEUL TEORETIC 
TATA OANCEA 

BOCȘA 


