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Echivalarea examenului de
admitere la stagiu
Pentru stimularea dezvoltării
educaţionale a persoanelor care
doresc să acceadă la calitatea de
expert contabil, în cadrul
CECCAR au fost elaborate reguli
de diferenţiere a condiţiilor de
acces a candidaţilor în funcţie de
nivelul studiilor, respectiv numai
cu diplomă de licenţă sau cu
diplomă de licenţă şi diplomă de
masterat.
În acest sens, în baza acordurilor
de colaborare încheiate de
CECCAR cu facultăţile de profil
din ţară, absolvenţii programelor
de masterat au posibilitatea
echivalării
examenului
de
admitere, prin înscrierea directă
la stagiu, în condiţiile respectării
cerinţelor de studii superioare
economice şi note obţinute la
disciplinele echivalate din cadrul
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programelor de masterat absolvite.
Implicarea filialelor CECCAR
Dâmboviţa, Argeş şi Iaşi, în
domeniul echivalării examenului
de admitere la stagiu, precum şi
preocuparea mediului universitar
pentru organizarea şi gestionarea
unor programe de masterat cu
relevanţă în domeniul profesiei
contabile, s-au concretizat prin
încheierea în luna mai 2014 a trei
acorduri
de
colaborare
cu
Universitatea
“Valahia”
din
Târgovişte, Universitatea din
Piteşti şi Universitatea “Alexandru
Ioan Cuza” din Iaşi, în vederea
echivalării
examenului
de
admitere
la
stagiu
pentru
absolvenţii a patru programe de
masterat
Contabilitate,
Management
contabil
şi
informatică
de
gestiune,
Contabilitate managerială şi audit
contabil
şi,
respectiv,
Contabilitate,
Diagnostic,
Evaluare.
Cele patru programe de
masterat, mai sus menţionate,

completează evidenţa acordurilor
de colaborare încheiate, până în
prezent,
de
CECCAR
cu
facultăţile de profil din ţară,
evidenţă care poate fi consultată
pe site-ul www.ceccar.ro la
rubrica “Echivalarea examenului
de admitere la stagiu – Condiţii şi
etape”.
Absolvenţii
programelor
de
masterat interesaţi de accesul la
profesia contabilă, precum şi de
oportunitatea
echivalării
examenului de admitere şi
înscrierii directe la stagiu,
începând cu 01 ianuarie 2015, au
posibilitatea depunerii dosarului
de echivalare, până în data de 31
octombrie 2014, în cadrul
filialelor CECCAR de domiciliu
sau la Sediul Central al
CECCAR.”

