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RENDEZ-VOUS 
Comunicarea Expert Contabil – Antreprenor.

Inteligenţa Emoţională

PROGRAM
Joi, 28 noiembrie 2013, ora 18:30

Sediul CECCAR, Intrarea Pielari nr. 1, Bucureşti

18.00–18.30 Primire. Înregistrare
18.30–18.45 Introducere

Laura Antoniu, Manager de proiect, CTECR 
Andrei Badiu, Manager de proiect, CTECR, Partener 3B Expert Audit

18.45–19.00 Discurs-cheie
Daniela Vulcan, Director general CECCAR, Presedinte al Fundatiei Maretie si Talent

19.00–19.30 Inteligenta emotională
Andrei Badiu, Manager de proiect, CTECR, Partener 3B Expert Audit 

19.30–20.00 Comunicarea Expert Contabil –Antreprenor
Costin Alexandru, Experienced Manager, Owner, Consultant la Assess Business Corporation

Florin Dobre, Expert Contabil, Director al Biroului Fiscalitate, Secretar General IFA România, ambasador CECCAR
20.00 – 20.30 Q&A

Sesiune interactivă de întrebări şi răspunsuri
20.30 – 21.15 Networking 



Clubul Tinerilor Experţi Contabili din România a început ca un proiect de suflet și a 
fost creat, la iniţiativa Directorului General CECCAR, dna. Daniela Vulcan, sub egida

Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România.

Ne dorim sa fie un instrument de asistenţă şi informare dedicat promovării şi
dezvoltării tinerilor profesioniști contabili din România având ca principal obiectiv

participarea la dezvoltarea tinerilor absolvenţi pe parcursul primilor ani de activitate
profesională. 

Ne propunem ca acest Club să devină o comunitate în care tinerii profesionişti
contabili şi cei care aspiră la statutul de expert contabil să găsească răspunsuri şi
consiliere pe probleme care reprezintă provocări sau oportunităţi profesionale, 

facilitând, în acelaşi timp, crearea unei reţele de comunicare, de informare şi schimb
de experienţă care sunt vitale pentru o carieră de succes în domeniul contabil. 

Mai multe informaţii sunt disponibile la adresa http://club.ceccar.ro/ 

Manageri de proiect: 
Laura Antoniu si Andrei Badiu



Nici un proiect al Clubului nu ar fi posibil fără susţinerea Fundaţiei Măreţie şi Talent 

care, în contextul obiectivelor sale de a sprijini eficient tinerii şi afirmarea mai

puternică a profesioniștilor din toate domeniile, prin potenţarea talentelor lor pe

întreaga arie a creaţiei umane, se implică activ și sprijină promovarea imaginii tinerilor

Experţi Contabili membri CECCAR, inclusiv a stagiarilor, pentru schimbarea percepţiei

asupra contabililor, în mediul social şi economic din ţara noastră, unde este din ce în

ce mai greu pentru membrii noştri să se afirme şi să muncească, în mare parte tocmai

din lipsa unei strategii care să îi ajute să-şi găsească mai uşor un loc pe piaţa serviciilor







Inteligenta



Inteligenta Emotionala
Daniel Goleman a introdus termenul de  “Inteligenta Emotionala” in 1995 prin cartea sa



Inteligenta Emotionala
“Soft skills”



Inteligenta Emotionala
“Un alt fel de Inteligent”



NEURONI OGLINDA



https://www.youtube.com/watch?v=to7uIG8KYhg

https://www.youtube.com/watch?v=to7uIG8KYhg


Inteligenta emotionala

Capacitatea de a recunoaște și de a înţelege
emoţiile proprii și pe ale celorlalti

Capacitatea de a utiliza această conștientizare
in a gestiona comportamentul și relaţiile dvs.

Dr. Travis Bradberry si Dr. Jean Greaves, Emotional intelligence 2.0



EQ

IQ



CE VAD EU CE FAC EU

ABLITATI 

PERSONALE

AUTO-

CUNOASTERE

AUTO-

REGLARE

ABLITATI 

SOCIALE
EMPATIE

COMUNICAREA

CU CEILALTI

Inteligenta Emotionala este formata din 4 abilitati de baza



CE VAD EU CE FAC EU

ABLITATI 

PERSONALE

#1 Nu iti poti 
explica 

(autocunoastere)

#2 Nu te poti abtine
(auto-reglare)

ABLITATI 

SOCIALE
#4 Nu iți pasă

(empatie)

#3 Nu te prinzi
(comunicarea

cu ceilalti)

4 Semne ca ai un EQ scazut



IQ EQ

PERSONALITATE

Inteligenta Emotionala este o parte esentiala a individului



ABILITATI DE LIDER (IE)
#1 Incearca să înţelegi punctele de vedere ale colegilor cat si preocuparile lor

#2 Asuma-ti punctele de vedere și opiniile  și comunica-le eficient

#3 Sa stii cum sa oferi si sa primesti feedback-ul

#4 Ia o pozitie, apar-o și câștiga sprijin pentru ea

#5 Transmite mesajele dificile constructiv

#6 Fa-ti timp pentru a construi legaturi puternice cu colegii tai

#7 Conștientizarea punctele tale forte de lider cat și celor perfectionabile

#8 Conștientizarea stilului tau de conducere

#9 Recunoașterea capacitatilor de lider din altii



EXPERIMENTUL BEZELEI



https://www.youtube.com/watch?v=mzppzOGJv8Y

https://www.youtube.com/watch?v=mzppzOGJv8Y


“I’d like my life back”
CEO BP, Tony Hayward



https://www.youtube.com/watch?v=MTdKa9eWNFw

https://www.youtube.com/watch?v=MTdKa9eWNFw


Povestea
din

spatele cifrelor



TEST



Comunicarea
Expert Contabil –Antreprenor



“If you can't explain it simply,
you don't understand it well enough.”



“If you can't explain it simply,
you don't understand it well enough.”

“Daca nu-l poti explica simplu, 
nu l-ai inteles destul de bine.”



“If you can't explain it simply,
you don't understand it well enough.”

“Daca nu-l poti explica simplu, 
nu l-ai inteles destul de bine.”

Albert Einstein



Adica…



Să îţi exprimi ideile clar și concis

Să explici, apoi să tragi obligatoriu o concluzie, la finalul enunţului

Să demonstrezi prin promptitudinea răspunsurilor că lucrezi organizat și 
într-un mediu structurat, întrucât activitatea ta este, de cele mai multe ori, 
repetitivă și implică reguli stricte și organizare

Să ai un discurs creativ, să vii cu idei noi pentru depășirea 
obstacolelor sau pentru a face faţă dificultăţilor financiare; o 
minte ascuţită care vrea să înveţe cât mai mult și să cerceteze
este întotdeauna apreciată 

Să demonstrezi interes pentru afacerea clientului tău

Să înţelegi modelele de business pentru a descifra ce metode economice
s-ar potrivi cel mai bine obiectivelor antreprenorului

Să îţi exprimi sugestiile în idei de bază, care arată profitul și pierderile 
pentru business-ul respectiv



Să te pierzi în detalii 

Să lași loc interpretărilor

Să întârzii cu răspunsurile sau predarea situaţiilor din cauză că ești 
dezorganizat

Sa nu cauti soluţii sau metode noi de gestionare a anumitor 
probleme, facand referire abuziv la regulamente si standarde fara
a tine cont de specificul fiecarei situatii in parte

Să te sustragi de la orice discuţie care nu are legătură directă cu 
activitatea ta, însă din punctul de vedere al antreprenorului este 
importantă pentru atingerea unui rezultat global optim

Să oferi sfaturi sau să influenţezi decizii fără a fi foarte bine informat și fără 
a înţelege contextul

Să dai sfaturi folosind termeni contabili de specialitate, fără a traduce 
consecinţele pentru antreprenor în limbaj de business



Contacte utile:

Laura Antoniu, manager proiect CTECR
club@ceccaro.ro

Andrei Badiu, manager proiect CTECR, partener 3B Expert Audit
andrei@auditor.ro

Costin Alexandru, antreprenor
costin.alexandru@gmail.com

Florin Dobre, Secretar General IFA România, ambasador CECCAR
flndobre@yahoo.com

mailto:club@ceccaro.ro
mailto:andrei@auditor.ro
mailto:costin.alexandru@gmail.com
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