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De 20 de ani, contabilitatea are un nume: STELA CONT

În 1993, Stela Gaidarji a înfiinţat societatea STELA CONT SRL. De
atunci au trecut 20 de ani. A fost greu încă de la început, când
trebuia să muncească şi 14 ore pe zi pentru a forma o echipă de
profesionişti, a asigura calitatea serviciilor, confirmată azi şi prin
acreditarea ISO 9001, precum şi sursele de finanţare a logisticii
(spaţiu birouri, soft, dotare IT, auto etc.). Activitatea a desfăşurat-o
prin firmele din grup, Stela Cont specializată în servicii de
contabilitate fiind membră a ”Corpului experţilor contabili şi con-
tabililor autorizaţi din România” (CECCAR) şi Asco Soft - producţie la
debut soft de contabilitate şi din anul 2005 specializată în servicii de
audit financiar, devenind membră a Camerei Auditorilor Financiari
din România (CAFR), ulterior, în anul 2010, a considerat că trebuie
să facă un nou salt calitativ şi a concentrat activitatea de contabilitate şi audit financiar,
revizii şi expertize contabile, consultanţă în domeniul economico-financiar pe Stela Cont,
membră CECCAR şi CAFR şi firma Asco Soft, cu denumirea curentă My Job Services s-a
specializat în servicii din domeniul resurselor umane (recrutare, calcul salarii, personal
etc.)   
Stela Gaidarji spune că „drumul” celor 20 de ani a fost sinuos, dar tot timpul a contat pe
sprijinul familiei.  
Astăzi, echipa condusă de Stela Gaidarji  are performanţă profesională şi un portofoliu de
clienţi care asigură echilibru financiar, fiind mereu în topul celor mai prolifice firme de
contabilitate din judeţ şi aceasta nu mai trebuie să muncească 14 ore, ci se poate bucura de
toate momentele frumoase din cadrul familiei şi nu numai. 

Deviza echipei Stela Cont  este ”Abilitate în contabilitate”, performanţă  ce se dobândeşte
prin muncă, perseverenţă şi dăruire profesională.
"Consider că am reuşit, pentru că pe lângă munca asiduă, nu am încetat să învăţ, să fiu la
curent cu tot ce este nou în domeniu, să intuiesc ce aşteaptă clienţii de la noi , precum şi să
considerăm că facem parte din echipa clienţilor noştri, astfel ca recomandările, consultaţiile,
analizele şi rapoartele noastre să fie o bază de informaţii necesare managerilor în luarea
deciziilor de dezvoltare a afacerii acestora", spune Stela Gaidarji.

Obiectiv: Instruirea absolvenţilor
Un obiectiv major al societăţii STELA CONT a fost instruirea tinerilor absolvenţi, care au
găsit o uşă deschisă şi, foarte mulţi dintre ei, după o anumită perioadă, au devenit experţi
contabili, şi-au deschis o afacere proprie sau ocupă funcţii importante la mari societăţi.
„După mine, dacă las ceva moştenire, las formarea profesională a multor generaţii de tineri
absolvenţi care au dobândit informaţii teoretice în facultate, dar când au venit în societatea
noastră, după câteva zile, deseori au spus <ce am învăţat oare la facultate, că nu seamănă
nimic cu ce trebuie să fac aici>, dar cu abilitatea şi experienţa noastră am reuşit în perioade
scurte să-i ajutăm să facă legătura dintre partea teoretică şi cea practică, să devină profe-
sionişti de care societatea are nevoie şi cu care ne mândrim".   
Pentru viitor, Stela Gaidarji îşi doreşte, desigur, mai mulţi clienţi pe care speră să-i obţină
prin creşterea performanţei profesionale a calităţii serviciilor, astfel că le spune în fiecare zi
colegelor să nu înceteze să se perfecţioneze, să învete, să se autoinstruiască, să citească lite-
ratură de specialitate şi legislaţie, să urmeze cursuri de specialitate şi să-şi perfecţioneze cu-
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noaşterea unor limbi străine.
Cui îi este recunoscătoare Stela Gaidarji pentru succesul de astăzi, când firma sa este în
top?  Spune chiar ea: „Le port recunoştinţă tuturor colegilor, colaboratorilor, în special
clienţilor, care au avut încredere în noi, pentru că nu aş fi reuşit să ajung aici fără ei!”. 
Fiind în pragul sărbătorilor de iarnă, colectivul Stela Cont şi My Job Services urează parte-
nerilor un călduros ”La mulţi ani!”..


