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MESAJE DE SUCCES ŞI FELICITĂRI DIN PARTEA PARTENERILOR:

Conf. cercetător dr. RODICA PERCIUN, Şefa Secţiei de Politici Financiare şiMonetare, Institutul Naţional de Cercetări Economice, Academia de Ştiinţe a Moldovei şiMinisterului Economiei, Republica Moldova
“Deja pentru a doua oară, am onoarea să  vă adresez sincere felicitări cu ocazia deschiderii
Conferinţei Ştiinţifice Internaţionale “Contabilitatea și finanţele – limbaje universale ale
afacerilor”, organizată de Facultatea de Finanţe – Contabilitate a Universităţii “Constantin
Brâncoveanu” din Piteşti. În numele secţiei Politici Financiare și Monetare a Institutului
Naţional de Cercetări Economice a Academiei de Știinţe a Moldovei și Ministerului Economiei,
doresc să menţionez că apreciem și ţinem mult la parteneriatul nostru. Sunt convinsă că
această colaborare va continua și va deveni o frumoasă tradiţie. Iar Conferinţa va continua să
promoveze spiritul și iniţiativa tinerilor antrenaţi în procesul de cercetare și va crea o
platformă modernă în investigarea problemelor actuale şi analiza fenomenelor de
perspectivă ale economiilor naţionale.
Stimaţi colegi, cu prilejul acestui eveniment de înaltă demnitate, vă urez succese și realizări
frumoase. Cu această ocazie, dorim să vă asigurăm de întreaga noastră consideraţie şi
susţinere în toate demersurile dumneavoastră. Rămânem în speranţa că, prin eforturile
noastre comune, vom reuşi să obţinem excelenţa ştiinţifică, încununată cu rezultate
performante”.

Conf. univ. Dr. DANIELA ŞTEFĂNESCU, Decan al Facultăţii de Ştiinţe Economice,Juridice şi Administrative, Universitatea „Petru Maior” din Tîrgu Mureş
„Onoraţi membri ai Prezidiului,
Distinşi invitaţi şi participanţi la Conferinţa Ştiinţifică Internaţională „Contabilitatea şi
Finanţele – Limbaje Universale ale Afacerilor”, Ediţia a II-a, 2017, Facultatea de Finanţe-
Contabilitate, Universitatea „Constantin Brâncoveanu” din Piteşti,
Îmi revine deosebita onoare şi plăcere să vă transmit, din partea Consiliului Facultăţii şi a
colegilor din cadrul Facultăţii noastre, cele mai alese gânduri de succes participanţilor, de
apreciere şi sincere felicitări tuturor acelora care s-au implicat în organizarea Conferinţei!
În prezent, mediul universitar este obligat să facă faţă unor provocări şi exigenţe din ce în ce
mai ridicate, atât în ceea ce priveşte actul didactic, dar în egală măsură şi în privinţa
activităţii de cercetare ştiinţifică. Aşteptările sunt tot mai mari atunci când se vorbeşte despre
rezultatele cercetării ştiinţifice, acestea având nevoie de vizibilitate, să se bazeze pe o
colaborare strânsă cu mediul de afaceri, pe o metodologie de cercetare cât mai avansată,
astfel încât să poată răspunde nevoilor manifestate în cadrul economiei şi, în acelaşi timp, să
conducă la dezvoltarea ştiinţei.  „Ştiinţa nu se dezvoltă prin soluţii miraculoase”, ci necesită
timp, efort, pasiune, dăruire, resurse – sunt cuvintele rostite de membrul de onoare al
Academiei Române care a devenit săptămâna aceasta Doctor Honoris Causa al Universităţii
„Petru Maior”, Domnul Dumitru Prunariu – singura prezenţă românească printre stele!
Prin urmare, îmi exprim speranţa că acest eveniment ştiinţific va avea loc sub cele mai
favorabile auspicii, va deveni un important forum academic şi va marca o continuare a
colaborării dintre Universităţile noastre.
Dorim tuturor participanţilor satisfacţia muncii împlinite, inspiraţie şi succes în identificarea
de idei pentru cercetări viitoare!”
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Conf. univ. dr. MIRCEA CONSTANTIN DUICĂ, Decan al Facultății de ȘtiințeEconomice, Universitatea Valahia din Târgoviște
„Stimaţi colegi,
În contextul globalizării fluxurilor de informaţii, capitaluri, bunuri și servicii și pe fondul
internaţionalizării activităţii firmelor, Conferinţa Ştiinţifică Internaţională “ACCOUNTING
AND FINANCE – THE GLOBAL LANGUAGES IN BUSINESS”, organizată de Facultatea de
Finanţe – Contabilitate a Universităţii ”Constantin Brâncoveanu” din Pitești, cu sprijinul
Ministerului Educaţiei Naţionale și aflată la cea de-a II-a ediţie, abordează o temă generoasă
și oportună. Interesul pentru această temă este evidenţiat și de numeroasele parteneriate
încheiate de organizatori cu asociaţii profesionale și instituţii de prestigiu din domeniile
educaţiei și cercetării știinţifice pentru organizarea acestui eveniment.
Structurată pe patru secţiuni și reunind un număr de 93 de lucrări ale cadrelor didactice,
cercetătorilor și specialiștilor în domeniu, conferinţa reprezintă un bun prilej pentru schimbul
de opinii și idei știinţifice în domeniile contabilităţii și finanţelor, considerate un adevărat
limbaj global în lumea afacerilor. Acest fapt este cu atât mai evident cu cât, pe plan
internaţional, există tendinţa de uniformizare și standardizare a modului de prezentare a
informaţiilor financiar-contabile pentru facilitarea unor procesele decizionale eficace  în
afaceri.
Inspirat alese, secţiunile Conferinţei urmăresc aspecte privind modelarea sistemelor
informatice pentru afaceri în contextul societăţii informaţionale, dar și clarificarea unor
aspecte teoretice, practice și metodologice specifice finanţelor publice și private, auditului,
controlului managerial intern și al sistemelor de măsurare a performanţelor în afaceri.
Urez succes participanţilor la conferinţă în prezentarea și argumentarea rezultatelor
propriilor cercetări știinţifice și sunt convins că din acest schimb de idei vor rezulta soluţii
care să contribuie la îmbunătăţire legislaţiei și a practicilor finaciar-contabile pentru
dezvoltarea unui mediu de afaceri ”sănătos”, care să susţină o dezvoltare economică durabilă
în România”.


