
Universul de lȃngă noi este mai puțin explorat și observat 
decât ne dăm seama. Poate va fi surprinzător că noi 
- profesioniști din domeniul contabilității - apreciem con-
tabilitatea ca fiind la fel de importantă ca un clește de rufe. 

Ce importanță poate avea un clește de rufe? Aproape 
zero, am fi tentați să spunem, dacă nu i-am cunoaște 
istoria, dacă nu am ști că au fost necesari zeci de ani să 
ajungă la o formă apropiată de cea actuală. Primul brevet 
pentru cleștele de rufe a fost emis în 1832, deși produsul 
era total inutilizabil. A fost nevoie de 21 de ani pentru ca 
o îmbunătățire considerabilă să apară și să fie demnă 
de fabricație - ȋn 1853, David M. Smith a inventat „arcul 
–clemă pentru rufe”. Apoi invenția lui Smith a fost opti-
mizată și modificată continuu, astfel că numai la mijlocul 
secolului XIX au fost acordate 146 de noi patente. Căutarea 
pentru un clește de rufe perfect pare să continue și astăzi.

Tendința actuală în contabilitate prevede un tratament 
asemănător de augmentare a succesului. Înainte de 
toate, cel mai important ingredient este creativitatea. 
Astăzi putem vorbi ȋntr-adevăr de contabilitate creativă. 
Cea tradițională nu mai este de mult o abordare de suc-
ces, prin platitudinea soluțiilor, prin rutina unor practici 
neprogresive, prin comoditatea perpetuării unei abordări 
impersonale de practici aproape mecanice. 

Contabilitatea de succes necesită o permanentă 
reȋmprospătare, „repatentare”, asemeni cleștelui de rufe. 

Re-angajarea cleștilor de rufe sau, altfel spus, abordarea 
din perspectivă creativă a tot ceea ce este de interes 
pentru noi, ne conferă autenticitate, ne (re)definește 
personalitatea, personală sau profesională. 

Cel mai important produs al efortului nostru este 
propria personalitate. Creativitatea trebuie perma-
nent provocată, exersată, „ȋndrăznită”, altfel riscă să se 
transforme ȋntr-o știință exactă, aproape neatrăgătoare. 
Trebuie să le redăm permanent lucrurilor importanța și 
frumusețea născocirii lor. Rețeta contabilă a timpu-
lui nostru, odată respectată, generează echilibrul 
și disciplina unui stil profesional sănătos. Succesul 
(rețeta) ȋn afaceri presupune creativitate, disciplină, 
pregătire și multă muncă, personalitate dar și precauție. 
Contabilitatea creativă trebuie să dispună de doza ei de 
prudență care, așa cum spunea Goethe, „are valoare 
chiar și atunci cȃnd nu este necesară”.

Cleștele de rufe, prin etapele pe care le-a parcurs pen-
tru desăvȃrșire, pentru apropierea de potențialul maxim, 
este un model de succes, este simbolul acelui obiect, 
detaliu sau idee care are în sine toate condițiile esențiale 
pentru realizare:noutatea ideii, ȋmbunătățirea continuă, 
simplitatea și frumusețea utilității. 

Drumul spre succes este ȋntotdeauna ȋn construcție. 
Același drum l-a parcurs și „banalul” clește pentru rufe și 
îl parcurgem și noi, în fiecare zi, făcând contabilitate.

Despre creativitate și îmbunătăţire continuă, 
în domeniul contabilităţii.

Re-angajarea 
cleștilor de rufe
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