
REZUMAT 

 

În această lucrare am studiat aspecte legate de cultura, etica și identitatea socială a profesiei 

contabile din România. Am cercetat motivația alegerii contabilității ca profesie în România atât 

printre studenți cât și printre profesioniști și am aflat că motivațiile de tip intelectual sunt 

determinante în alegerea carierei. Din dorința de a contura profilul etic și moral al contabililor din 

România, am descoperit că etica ar trebui să fie parte din educația oamenilor încă din familie pentru 

ca apoi să devină un instinct primar. În România, etica este prezentă în curricula unor universități 

de profil și în cadrul cursurilor de stagiatură organizate de CECCAR, pentru ca mai apoi să 

deservească dezvoltării unei conduite morale printre profesioniștii contabili. Am cercetat și aspecte 

legate de discrepanța dintre numărul femeilor angajate în profesie și numărul femeilor care conduc 

în rolurile principale în contabilitate și am aflat că motivația principală este datorată faptului că 

împlinirea femeii este dată de familie mai mult decât de carieră. În interacțiunea lor cu diferiții 

utilizatori de informație contabilă, am concluzionat că profesioniștilor contabili le sunt necesare 

abilități optime de comunicare pentru a depăși limitele impuse atât de educația diferită a celorlalți 

profesioniști cu care interacționează cât și de tehnicitatea informațiilor pe care le elaborează. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SUMMARY 

 

In this paper I studied aspects related to the culture, ethics and social identity of the 

accounting profession in Romania. I have researched the motivation of choosing accountancy as a 

profession in Romania, both among students and professionals, and have learned that intellectual 

type of motivations are decisive in choosing a career. Out of the desire to outline the ethical and 

moral profile of accountants in Romania, I have discovered that ethics should be part of people’s 

education starting in the family, so that afterwards it would become a primary instinct. In Romania, 

ethics is present in the curriculum of some accounting universities and in the internship courses 

organized by CECCAR, in order to serve the development of moral conduct among professional 

accountants. I also researched issues related to the discrepancy between the number of women 

employed in the profession, and the number of women in the leading roles in accounting, and 

found that the main motivation is due to the fact that women’s fulfillment is given by family more 

than career. I conclude that professional accountants need optimal communication skills in their 

interaction with various users of accounting information, to overcome the limits imposed by both 

the different education of the other professionals they interact with, and the technicalities of the 

information they are elaborating. 

 

 

 


