
 

 

 

EXAMEN DE ACCES LA STAGIU 2014 

 

 

Examenul de acces la stagiu pentru calitatea de EXPERT CONTABIL sau 
CONTABIL AUTORIZAT constă în verificarea nivelului de pregătire teoretică a 
candidaților prin examen scris. 

 

EXPERȚI CONTABILI 
 

Pentru admiterea la stagiu în vederea obținerii calității de EXPERT CONTABIL, 
examenul de admitere constă în susținerea a două probe scrise, după cum urmează: 

♦  Contabilitate, Fiscalitate și Drept – 5 octombrie 2014; 
♦ Evaluarea economică și financiară a întreprinderilor, Audit, Expertiză 

contabilă și Doctrina și deontologia profesiei contabile – 12 octombrie 2014. 
 
Înscrierea pentru susținerea examenului de admitere la stagiu se face prin 

depunerea unei cereri de înscriere, însoțite de următoarele documente: 
 
♦   CV completat și semnat pe propria răspundere de către solicitant; 

♦    certificat medical care să ateste capacitatea deplină de exercițiu a solicitantului; 

♦  copie legalizată a diplomei de studii economice superioare, recunoscută de 
Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului; 

♦   certificat de cazier judiciar aflat în termen de valabilitate; 

           ♦   3 fotografii tip buletin. 

 Actele trebuie prezentate în ordinea menționată, în dosar cu șină. 

Contabilii autorizați, membri activi ai Corpului, ce au studii superioare economice 
finalizate, pot susține examenul de acces la calitatea de EXPERT CONTABIL în data de 
12 octombrie 2014, prin verificarea cunoștințelor la disciplinele: contabilitate, evaluarea 
economică și financiară a întreprinderilor, Audit, Expertiză contabilă și Doctrina și 
deontologia profesiei contabile. În cazul acestora, dosarul de înscriere trebuie să conțină, 
pe lângă documentele mai sus menționate, și o copie a carnetului de membru al Corpului, 
cu viza de exercitare a profesiei pe anul în curs. 



 

 

 

 

CONTABILI AUTORIZAȚI 

 

Pentru acces la profesia de CONTABIL AUTORIZAT examenul de admitere 
constă în susținerea unei probe scrise, în data de 5 octombrie 2014, cu subiecte din 
disciplinele:  Contabilitate, Fiscalitate și Drept. 

Înscrierea pentru susținerea examenului de admitere la stagiu se face prin 
depunerea unei cereri de înscriere, însoțite de următoarele documente: 

 
♦   CV completat și semnat pe propria răspundere de către solicitant; 

♦    certificat medical care să ateste capacitatea deplină de exercițiu a solicitantului; 

♦    copie legalizată a diplomei de studii medii, recunoscută de Ministerul Educației, 
Cercetării, Tineretului și Sportului; 

♦   certificat de cazier judiciar aflat în termen de valabilitate; 

           ♦   3 fotografii tip buletin. 

 Actele trebuie prezentate în ordinea menționată, în dosar cu șină. 

Pentru promovarea examenului, candidații trebuie să obțină minimum nota 
6 la fiecare disciplină în parte, iar media generală rezultată să fie mai mare sau 
egală cu nota 7. Rezultatele vor fi afișate în termen de 20 zile de la susţinerea 
examenului, la sediul filialei. 


