“În atenţia absolvenţilor programelor de masterat
Vă facem cunoscut faptul că rezultatele finale în urma reexaminării lucrărilor
candidaţilor declaraţi respinşi la examenul de admitere la stagiu, organizat în zilele de 20 şi
21 ianuarie 2018, care au depus contestaţii în termenul legal, au fost afişate la avizierul
filialei dvs., precum şi la filiala Centru la care aţi susţinut examenul.
Rezultatele au fost stabilite în baza art. 3, alin. (1) din O.G. 65/1994 republicată cu
modificările şi completările ulterioare, potrivit căruia accesul la profesia de expert contabil şi
de contabil autorizat se face pe bază de examen de admitere, la care să se obţină cel puţin
media 7 şi minimum nota 6 la fiecare disciplină, precum şi în baza baremului care poate fi
consultat la avizierul filialelor.
Dorim să facem cunoscut faptul că pentru candidaţii care au avut de susţinut o
singură disciplină nota de promovare a fost 7 (şapte) astfel încât să fie respectate
prevederile art. 3, alin. (1) din O.G. 65/1994 republicată cu modificările şi completările
ulterioare.
În baza dispoziţiilor Regulamentului privind accesul la profesia de expert contabil şi
de contabil autorizat, aprobat prin H.G. 227/2008 cu modificările şi completările
ulterioare, în urma analizării contestaţiilor, comisia de examinare şi-a încetat activitatea,
iar hotărârile stabilite sunt definitive.
Cu acest prilej dorim să facem cunoscut faptul că absolvenţii programelor de
masterat absenţi sau declaraţi respinşi la sesiunea examenului de admitere la stagiu
organizat în zilele de 20 şi 21 ianuarie 2018 au posibilitatea susţinerii examenului cu ocazia
sesiunii 2018 a examenului de admitere la stagiu care se va organiza în cursul lunii
octombrie, cu condiţia respectării prevederilor acordurilor de colaborare încheiate între
CECCAR şi facultăţile de profil din ţară, pentru fiecare program de masterat.
În acest sens, în vederea verificării îndeplinirii condiţiilor este necesară respectarea
procedurii detaliată pe site-ul www.cecccar.ro, la rubrica Accesul la profesie – Echivalarea
examenului de admitere la stagiu – Condiţii şi etape, prin depunerea dosarului de echivalare,
cu documentele actualizate/în termen şi achitarea taxei corespunzătoare.
În perioada imediat următoare vom veni în sprijinul dvs. cu informaţii concrete
privind termenul de depunere/completare a dosarelor de echivalare, precum şi de susţinere
a examenului de admitere la stagiu din luna octombrie a.c..”

