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La a 25-a aniversare a firmei  de contabilitate Stela Cont -5 decembrie 2018 
 

Dragi colegi și invitați 
 

Parcă a fost ieri, 30 noiembrie 1993, când s-a înființat  firma  STELA CONT SRL. 
 Azi avem plăcerea să aniversăm împreună, împlinirea a 25 ani de existență. 

După cum este cunoscut deviza echipei Stela Cont este ”Abilitate în contabilitate”, performanţă ce 
se dobândeşte, prin muncă, perseverenţă şi dăruire profesională. 
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Încă din primi ani am fost conștientă că șansa noastră este cu pași mici să dezvoltăm activitatea, an 
de an, astfel că am facut investiții în spațiul destinat birourilor, tehnica de calcul, echipamente de birou, 
mijloace de transport, și nu în ultimul rând am investit în oameni (110 persoane au semnat statele de plata ) 

Obiectivul meu personal a fost printre alte, să las moştenire, formarea profesională a multor generaţii 
de tineri absolvenţi care au dobândit informaţii teoretice în facultate, dar când au venit în firma noastră, după 
câteva zile, deseori au spus ”oare ce am învăţat  la facultate, că nu seamănă nimic cu ce fac aici”.  

Astfel în scurt timp, cu abilitatea şi experienţa noastră am reuşit să-i ajutăm să facă legătura dintre 
partea teoretică şi cea practică, să devină profesionişti, dezvoltând o cariera de care apoi cu toți să  ne putem 
mândri. 

Ani au trecut ca o primavară, azi pot afirma că avem o echipă de profesionişti, care asigură calitatea 
serviciilor noastre, firma fiind certificată ISO 9001, performanța nostră a fost confirmată  prin acordarea de 
către CECCAR a diplomei de merit din anul 2005 și a diplomelor de top începând cu anul 2012 până în 
2017. 

Am încredere  că avem toate atuurile să ne meținem în top și în perioada următoare. 
Consider că am reuşit, pentru că, pe lângă munca asiduă, nu am încetat să învăţam, să fim la curent 

cu tot ce este nou în domeniu.  
Am intuit ce aşteaptă clienţii de la noi și am acordat  consultanță de specialitate, furnizâd  analize și  

rapoarte care să asigure o bază de informaţii necesare  în luarea deciziilor de dezvoltare  afacerii acestora. 
Desigur că tot ce am realizat nu ar fi fost posibil dacă voi nu ați fi fost alaturi de mine. 

 În încheire doresc să aduc mulțumiri: 
-în primul rând colectivului Stela Cont, și firma asociată My Job Services , fostă Asco Soft, din 

prezent și trecut, care a  muncit cu abnegație și profesionalism în acest sfert de veac,  dăruire și efort, fară de 
care desigur  nu am  fi putut  ajuge aici; 

-clienților nostri care au avut încredre în potențialul nostru profesional și chair dacă am mai avut  
unele lipsuri sau neajunsuri, au înteles că “cine muncește și gresește” la care am găsit întelegere și  soluții 
pentru a merge împreună  mai departe; 

-si nu în ultima instanță reprezentanților CECCAR, a celoralte instituții și colaboratori care ne-au 
sprijinit și îndumat în activitate noastră. 
 In mod deosebit țin să multumesc familiei care mi-a fost un  sprijin real și întodeauna când mi-a fost 
mai greu m-a încurajat și ajutat sa merg mai departe. 
 Vă mulțumesc în numele colectivului de la Stela Cont & Co pentru prezenta dvs. la acestă aniversare. 

 
 Vă doresc ore plăcute alături de noi și fiind în pragul sărbătorilor de iarna va urăm  “Craciun 

fericit” și un  “An Nou” prosper  cu multe împliniri și bucurii.  
 
Să aveți timp sa va faceți frumoase in fiecare zi, pentru bucuria celor ce va privesc;  
Să aveți timp pentru familie; 

          Să aveti timp pentru muncă , distractie și vacante.  
 
Și nu uitați ca invidia este o pierdere de timp.  
Deja aveti tot ce va trebuie si ceea ce este mai bun urmeză să vină. 
Succes . La mulți ani ! 

 
Extras din cele peste 150 de aprecieri și felicitări primite  după eveniment !!! 

 
Munteanu Laura – director la Stela Cont 
Ne-ati ajutat si  invatat pe fiecare in parte, ne-ati impartasit in fiecare zi din experienta imensa pe care o 
aveti si ne-ati invatat sa ne facem meseria cu suflet. 
Va multumim pentru felul in care ne-ati aratat ce inseamna constiinta muncii bine facute , pentru bunătatea 
şi generozitatea pe care o aveti fata de noi in fiecare zi, pentru cuvintele pline de bunătate şi de încurajare, 
de mulţumire şi apreciere care ne-au atins inima. 
Va multumim pentru tot binele facut si va dorim sa aveti parte de tot binele din lume. 
LA MULTI ANI DOAMNA STELA GAIDARJI!!! 
LA MULTI ANI STELA CONT!!! 
 
Emilia David 
Faptul ca unele dintre noi am pornit pe propriul drum, cu multi ani in urma, chiar 14 in cazul meu si al 
Livianei, dar totusi am fost prezente la aceasta aniversare importanta, spune multe. Despre cat de mult am 
apreciat perioada petrecuta acolo, despre relatia frumoasa care a ramas peste ani, chiar daca ne-am urmat 
drumul....si cred ca asta e cel mai important. Sa nu uitam niciodata sansele pe care le-am avut, sa dam si noi 
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altora sansa ca langa noi sa se formeze, sa avem rabdare cu cei incepatori, asa cum si altii au avut cu noi, si 
nu in ultimul rand , sa putem petrece o dupa-amiaza excelenta impreuna, bucurandu-ne de succesul 
fiecaruia. Nu am avut timp sa povestesc cu toate fetele cu care as fi vrut, pentru ca 3 ore se pare ca nu sunt 
suficiente. Data viitoare sa incepem dimineata la 9. 😍 
 
Mirela Rosianu 
Multumim pentru tot doamna Stela! Toti ne-au apreciat datorita renumelui dumneavoastra. Ca patron ne-ati 
demonstrat ca nu exista momente sa zici ca nu ai chef sa faci ceva, nu ne-ati obligat sa facem lucruri care le 
consideram plictisitoare dar ne-ati demonstrat ca anumite probleme nu pot fi abandonate si trebuiesc 
rezolvate cu pretul unor nopti nedormite. Aceasta inseamna adevarata daruire dar totodata d ca 
responsabilitatea unui patron nu se termina niciodata 
 
Constantin Colesan -Finante Sibiu 
 Felicitari Stela! Esti cea mai buna din Sibiu! Spun asta in cunostiinta de cauza! La multi ani tie si celor 
dragi tie! La multi ani firmei tale! Sarbatori fericite!emonstreaza. 
 
Emilia David 
Multumim.....Tin minte doar ca orice problema aveam Mirela Rosian zicea " Ma duc la Domnul 
Colesan...." Si venea cu treaba rezolvata. Domnul Colesan nu era domnul de la Finante? Doar cu numele va 
stiu...Mirela venea des pe acolo 
 
Mirela Rosianu 
Fain la Stela Cont da si relatia cu Finantele a fost o experienta de neuitat. Oameni faini, profesionisti cu 
mari responsabilitati care au stiut sa tina un echilibru in relatia cu firmele , au comunicat si au ajutat 
intotdeauna la intelegerea perfecta a noilor legi sau comportat ca intermediari plini de umanitate nu ca niste 
vanatori de greseli. Finantele au facut echipa buna cu firmele de contabilitate. In anii aceeia fuctionau 
precum o scoala cu studii superioare. 
 
Aura Popa – Baumit Bucuresti 
Felicitări și mulți ani înainte ! Mulțumim pentru ajutor și profesionalism ! La mulți ani Stela Cont ! 
 
Marijan Buta- Targoviste 
 Felicitari Stela, felicitari intregului colectiv! 
 
Emilia David 
Ce dor imi e de d_voastra. Cei mai frumosi ani cu Stela i-am petrecut pe la voi..... 
 
Marijan Buta- Targoviste 
Emilia, sigur ati simtit ca v-am asteptat mereu cu drag si interes profesional , iar eu sunt o norocoasa pentru 
care, de foarte multe ori, relatiile profesionale au fost dublate in timp si de prietenie, Va multumesc! La 
multi ani! 
 
Anca Gaidarji -Timisoara 
 25 de ani = multa munca, seriozitate, profesionalism. Felicitari si la mai multi ani! 
 
Maria Floare- director Banca 
Te apreciez și te îmbrățișez cu dor, fiindcă esti un OM minunat! Sunt norocoasă ca te-am cunoscut! 
 
Cosmina- director Techno Shoes Aiud 
La multi ani înainte !!! Succes in continuare!! 
 
Maria Brumaru – Bucuresti 
La multi ani, cu bucurii ! Aleasa consideratie si apreciere!  
 
Sabina Gheorghe -Rosiori de Vede 
La multi ani cu sanatate si multe realizari! Va pup si va iubesc! 
Felicitări d-na Stela si tuturor celor care au contribuit pentru această reușită! 
 
Matei Ana Alexandina 
Desi nu sunt in poza eu sunt membru de baza in STELA CONT!!!  
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Stela Gaidarji 
Super adevarat, ați fost mereu alturi de noi și mai ales de mine 
 
Maria Berea 
Felicitări d-na Stela si tuturor celor care au contribuit pentru această reușită! 
 
Focșanenu Marian -Mediaș 
La multi ani cu sanatate si multe realizari! Va pup si va iubesc! 

 
La mulți ani!!! 

Melania Ivan – Dafora Medias 
La multi ani ! Un eveniment frumos !  
Va doresc Sanatate , spor , impliniri frumoase personale si profesionale si acelasi entuziasm pentru munca 
bine facuta ! 


