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Examenul de acces la
profesie

 Stagiul de 3 ani

Examenul de aptitudini O carieră de succes

Îți dorești să obții o titulatură cu renume care să îți ofere
oportunitatea unei cariere de succes, cu realizări
profesionale și câștiguri financiare competitive? 

O carieră dinamică, plină de oportunități, dar și de
provocări care pot fi transformate în oportunități te
așteaptă dacă obții calitatea de expert contabil – o
titulatură care îți poate oferi șansa de a ocupa poziții

importante în cadrul companiilor. Sau, pentru început, poți
opta pentru titulatura de contabil autorizat. 

Calificările de expert contabil și de contabil autorizat îți
oferă oportunitatea de a activa ca liber profesionist, sau

chiar ca antreprenor - prin înființarea de societăți de
expertiză contabilă sau de contabilitate.



Cine puteți deveni cu noi?

Suntem singurul organism profesional din România
care oferă șansa obținerii calificărilor profesionale de

expert contabil și contabil autorizat. 
Cu noi puteți deveni parte a unei comunități

profesionale în domeniile financiar-contabil și fiscal,
reprezentată la nivel internațional de IFAC

(International Federation of Accountants), iar la nivel
european de Accountancy Europe și ETAF (European

Tax Adviser Federation), comunitate al cărei rol în
dezvoltarea afacerilor și a economiilor la nivel național
și mondial este recunoscut și din ce în ce mai apreciat
de toți actorii implicați – mediul de afaceri, instituțiile și

autoritățile de reglementare. 
Profesionistul contabil este singurul profesionist
autorizat în măsură să ofere servicii integrate în

domeniile financiar-contabil și de conformare fiscală.

Ce vă asigurăm?

Pe toată perioada stagiului, vă
oferim un program de studiu

dezvoltat după modelul școlilor de
business din țările avansate

economic, model care se bazează
pe dezvoltarea abilităților practice.

 

Mult succes!


