
  

PROTOCOL privind echivalarea programului de studii universitare de 

masterat cu examenul de admitere la stagiu în vederea obținerii calității de expert 

contabil pentru absolvenții masteratului, persoane cu studii superioare economice  

Încheiat între:  

Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România (C.E.C.C.A.R.), cu 

sediul în București, Intrarea Pielari nr. 1, sector 4, persoană juridică de utilitate publică și 

autonomă, înființată prin Ordonanța Guvernului nr. 65/1994 privind activitatea de expertiză 

contabilă și a contabililor autorizați, republicată, având ca atribuții gestionarea profesiei de 

expert contabil și contabil autorizat în România, legal reprezentată prin președinte, prof. 

univ. dr. Marin TOMA și director general, ec. Daniela VULCAN și  

Academia de Studii Economice din București, cu sediul în București, str. Piața Romană, 

nr.6, Sector 1, înființată în baza legii promulgate prin Decretul Regal nr. 2978 din 6 aprilie 

1913 și publicată în Monitorul Oficial din 13 aprilie 1913, legal reprezentată prin rector 

prof. univ. dr. Ion Gh. ROSCA prin Facultatea de Contabilitate și Informatică de Gestiune, 

instituție de învățământ superior economic, cu sediul în București, str. Piața Romană, nr.6, 

Sector 1, reprezentată legal prin decan - prof. univ. dr. Vasile RAILEANU.  

Având în vedere:  

 Decizia nr. 09/225 din 30 octombrie 2009 a Biroului Permanent al Consiliului Superior 

al C.E.C.C.A.R. prin care se constată îndeplinirea de către programul de studii 

universitare de masterat Contabilitatea afacerilor în limba engleză, a criteriilor 

prevăzute în Nota cuprinzând unele măsuri pentru aplicarea prevederilor legale 

referitoare la accesul la profesia de expert contabil a absolvenților masterelor de 

profil, aprobată prin Hotărârea nr. 08/60 din 31 august 3008 a Conferinței Naționale 

a experților contabili și contabililor autorizați,  

 Constatările și recomandările Comisiei de analiză a dosarului și ale Biroului Permanent 

al Consiliului Superior al C.E.C.C.A.R. potrivit Deciziei nr. 09/225 din 30 octombrie 

2009, prevăzute în anexa 1 care face parte integrantă din prezentul protocol,  

 Decizia nr. 10/334 din 28 mai 2010 a Biroului Permanent al Consiliului Superior al 

C.E.C.C.A.R. cu privire la încheierea protocolului de echivalare a examenului de 

admitere la stagiu pentru absolvenții programului de masterat Contabilitatea afacerilor 

în limba engleză.  
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