ANEXA
Evidenţa programelor de masterat pentru care au fost încheiate protocoale de echivalare a examenului de admitere la stagiu în
vederea obţinerii calităţii de expert contabil
Discipline din cadrul programului de masterat la
Nr.
crt.

Universitatea

Facultatea

Programul de masterat

care absolvenţii trebuie să aibă note de cel puţin 6
(şase) şi media generală, pe grup de discipline
echivalate, de cel puţin 7 (şapte)
1. Contabilitate financiară aprofundată, Analiza statică,
dinamică

şi

previzionară

a

situaţiilor

financiare,

Normalizarea şi armonizarea contabilă internaţională,
Metode moderne de calculaţiei a costurilor, Politici şi
opţiuni contabile la nivelul grupurilor de societăţi
1.

Universitatea din

Facultatea de Ştiinţe

Contabilitatea, auditul şi

Oradea

Economice

gestiunea afacerilor*

2. Fiscalitatea întreprinderilor
3. Drept
4. Standarde internaţionale de Audit
5. Diagnostic financiar şi evaluarea întreprinderii,
Fuziuni, achiziţii şi lichidări de întreprinderi
6. Expertiză contabilă şi consultanţă
7. Doctrina şi deontologia profesionala
1.Standarde

financiar

–

contabile

şi

directivele

europene, Standarde Europene şi internaţionale de
2.

Universitatea
Danubius Galaţi

Facultatea de Ştiinţe
Economice

Gestiunea financiară a
afacerilor în spaţiul European*

raportare financiară
2.Sistem fiscal şi politică financiară europeană
3.Dreptul afacerilor în mediul european
4.Audit statutar
5.Evaluare economică şi financiară a afacerii

6.Expertiză şi etică în gestiunea afacerilor

1.Sisteme financiar contabile comparate, Contabilitate
financiară aprofundată
2. Fiscalitate şi politică fiscală
2.

Universitatea
Danubius Galaţi

Facultatea de Ştiinţe
Economice

Managementul financiar public
şi privat*

3. Drept comercial şi financiar
4.Audit financiar – contabil
5.Diagnosticul şi evaluarea firmei
6.Doctrina şi deontologia profesiei contabile
7.Expertiza contabilă şi financiară
1.Stategii şi politici contabile, IFRS. Omogenizarea
fiscală prin IFRS, Contabilitate afacerilor şi gestiunea
fiscală , Sisteme contabile şi fiscale comparate
2.Codul fiscal şi Fiscalitatea, Codul fiscal în contextul
integrării în Uniunea europeană

Contabilitatea şi fiscalitatea
Facultatea de
3.

Academia de Studii

Contabilitate şi

Economice

Informatica de

Bucureşti

Gestiune

patrimoniului*

3.Drept şi drept fiscal
4.Audit şi audit fiscal şi Audit intern şi guvernanţa
corporativă
5.Metode moderne de evaluare a întreprinderii
6. Doctrina şi deontologia profesională
7.Expertiza contabilă. Teorie şi practici specifice
1.Standarde Internaţionale de Raportare Financiară –

Contabilitate, Control şi
Expertiză*

IFRS, Contabilitate pentru management
2.Gestiune fiscală şi socială
3.Dreptul comercial în mediul afacerilor
4.Auditul intern şi operaţional, Audit statutar
5.Analiză şi comunicare financiară

6. Doctrina şi deontologia profesională
7.Control financiar, expertiză contabilă şi consultanţă

1.Standarde

internaţionale

de

contabilitate

I,

Standarde internaţionale de contabilitate II, Politici şi
opţiuni contabile la nivelul grupurilor de societăţi
2. Practica de specialitate
Concepte şi practici de audit la
nivel naţional şi internaţional*

3. Guvernanţa întreprinderii
4.Audit financiar - contabil aprofundat I, Audit financiarcontabil aprofundat II
5.Măsurarea performanţei întreprinderilor, Concepte şi
practici moderne de evaluare
6..Doctrină şi deontologie profesională
7.Expertiza contabilă

Facultatea de
3.
.

Academia de Studii

Contabilitate şi

Economice

Informatica de

Bucureşti

Gestiune

1.Prelucrări

şi

opţiuni

generate

de

aplicarea

standardelor contabile internaţionale, Grupurile de
societăţi şi consolidarea conturilor, Contabilităţile
anglo-saxone

I,

Contabilităţile

anglo-saxone

II,

Aprofundări în contabilitatea internaţională
Contabilitate internaţională*

2.Practica de specialitate
3.Guvernanţa întreprinderii
4.Metodologie, metode şi procedee de audit contabil şi
financiar
5.Metodologii

internaţionale

privind

evaluarea

întreprinderii
6.Doctrină şi deontologie profesională
7.Expertiza contabilă
Tehnici contabile şi financiare
de gestiune a afacerilor*

1.Comunicare financiară şi raportare externă, Tipuri de
costuri pentru luarea deciziei, Simulare de gestiune

2.Tehnici de optimizare fiscală
3.Audit şi control intern,
4.Analiză şi diagnostic financiar
5.Profesionistul contabil
1. Reglementări şi practici contabile specifice (master),
Sisteme contabile comparate (master), Contabilitate
de

gestiune

(licenţă),

Contabilitate

financiară

fundamentală

(licenţă),

Contabilitate

financiară

aprofundată
Facultatea de
4.

Academia de Studii

Contabilitate şi

Economice

Informatica de

Bucureşti

Gestiune

Contabilitate, Audit şi
Informatică de Gestiune
(CAIG)*

(licenţă),

Contabilitate

consolidată

(licenţă), Politici şi opţiuni contabile (licenţă)
2.Contabilitate fiscală aprofundată (master)
3. Dreptul afacerilor (licenţă), Drept societar (licenţă)
4. Audit financiar integrat (master), Standarde de audit
şi asigurare (master)
5. Evaluarea întreprinderii (licenţă)
Menţiune: Echivalarea examenului de admitere la
stagiu este condiţionată de absolvirea Facultăţii de
Contabilitate şi Informatică de Gestiune din cadrul
ASE.
1.Contabilitate:

Contabilitate

managerială,

Contabilitate financiară (F3), Raportare financiară,
Raportare financiară aprofundată

Facultatea de
5.

Academia de Studii

Contabilitate şi

Economice

Informatica de

Bucureşti

Gestiune

2.Fiscalitate: Fiscalitate, Fiscalitate aprofundată
Contabilitatea afacerilor în
limba engleză

3.Drept: Dreptul afacerilor
4.Audit: Audit intern şi extern (F8), Audit extern şi
intern aprofundat
5.Evaluarea economică şi financiară a întreprinderii:
Management
aprofundat

financiar,

Management

financiar

1. Contabilitate aprofundată
2. Fiscalitate
3. Dreptul afacerilor
6.

Universitatea Ştefan
cel Mare Suceava

Facultatea de Ştiinţe
Economice şi
Administraţie Publică

Contabilitate, audit financiar şi
expertiză contabilă – CAFEC*

4. Auditul financiar, verificare şi certificare bilanţ
5. Evaluare întreprinderii (aferentă semestrului 5 al
anilor universitari)
6. Doctrină şi deontologie profesia contabilă
7. Control financiar şi expertize contabile judiciare
1. Contabilitate aprofundată, Contabilitate managerială
aprofundată
2. Legislaţie fiscală pentru întreprinderi mici şi mijlocii

6.

Universitatea Ştefan
cel Mare Suceava

Facultatea de Ştiinţe

Contabilitate şi audit financiar

Economice şi

în firmele de comerţ, turism şi

Administraţie Publică

servicii – CAFFCTS*

3. Drept comercial
4.Auditul financiar, verificarea şi certificarea situaţiilor
financiare
5.Evaluarea întreprinderii
6.Doctrină şi deontologie profesia contabilă
7.Control financiar şi expertize contabile judiciare
1.Contabilitate financiară aprofundată, IAS/IFRS în
contabilitatea curentă, Contabilitatea de gestiune
aprofundată, Contabilitatea grupurilor de întreprinderi,

Universitatea
7.

Alexandru Ioan
Cuza Iaşi

Raportări financiar-contabile (IAS/IFRS)

Facultatea de
Economie şi

Contabilitate, expertiză şi

Administrarea

audit*

Afacerilor

2.Legislaţie fiscală
3.Drept comercial, Contabilitatea operaţiunilor de
reorganizare a societăţilor comerciale
4.Metodologia auditului financiar, Norme de audit
financiar
5.Diagnostic financiar –contabil, Diagnostic economic,
Concepte si teorii de evaluare in afaceri, Performanta

si risc in afaceri
6.Doctrină şi deontologie în profesia contabilă
7.Bazele auditului financiar şi expertiza contabilă

1.Prelucrări şi opţiuni contabile conform cu Directivele
Europene

IFRS,

Contabilitate

Contabilitate

financiară,

managerială,

Mobilitatea

societăţilor

comerciale în viziune contabilă
2.Informaţia contabilă privind obligaţiile fiscale şi
sociale
Facultatea de
8.

Universitatea din

Economie şi

Craiova

Administrarea
Afacerilor

Contabilitate şi Raportări
Financiare Conforme cu
Standardele Internaţionale*

3.Principii

şi

Norme

juridice

privind

societăţile

comerciale
4.Tehnici şi proceduri de audit
5.Analiză şi diagnostic financiar, Concepte şi practici
moderne de evaluare, Analiza performanţelor şi a
riscurilor întreprinderii
6.Doctrina şi deontologia profesiei contabile
7.Expertiză şi consiliere financiar – contabilă

1.

Contabilitate

financiară

I

(Licenţă

anul

I),

Contabilitate financiară II (Licenţă anul II), Politici şi
opţiuni contabile, Reglementări şi practici contabile
Universitatea “Vasile
9

Alecsandri” din
Bacău

Facultatea de Ştiinţe

Contabilitate, audit şi

Economice

informatică de gestiune*

specifice (Master anul I), Sisteme contabile comparate
(Master anul II), Contabilitate consolidată (Licenţă anul
II), Contabilitate de gestiune (Licenţă anul II)
2. Contabilitate şi gestiune fiscală (Licenţă anul II),
Contabilitate fiscală aprofundată (Master anul I)
3. Dreptul profesional (Master anul I)

4. Standarde de audit şi asigurare (Master anul II),
Audit financiar (Licenţă anul III), Audit financiar integrat
(Master anul I)
5. Diagnostic şi strategie (Master anul II), Evaluarea
întreprinderii (Licenţă anul III)
Menţiune: Echivalarea examenului de admitere la
stagiu este condiţionată de absolvirea Facultăţii de
Ştiinţe Economice din cadrul Universităţii Vasile
Alecsandri din Bacău.
1. Reglementări contabile conforme cu directivele
europene, Aplicarea Standardelor Internaţionale de
Raportare financiară, Contabilitate managerială
2. Fiscalitate aprofundată
Universitatea
10.

Transilvania din
Braşov

Facultatea de Ştiinţe

Politici contabile, audit şi

Economice

control de gestiune**

3. Drept
4. Audit şi control intern aprofundat
5. Evaluarea economică şi financiară a întreprinderii
6. Doctrina şi deontologia profesiei contabile
7. Expertiză contabilă

1. Standarde internaţionale de raportare financiară în
contextul

guvernanţei

corporatiste,

Contabilitate

managerială şi control de gestiune, Contabilitate
Universitatea
11.

Dimitrie Cantemir
din Târgu Mureş

Departamentul de
Studii Masterale

aprofundată, precum şi susţinerea unui examen privind
Control, expertiză şi audit*

reglementările

contabile

europene,

primul

în

an

conforme
de

cu

stagiu

directivele
derulat

C.E.C.C.A.R.
2. Fiscalitate comparată şi armonizări fiscale
3. Drept comercial

la

4.Auditul entităţilor patrimoniale
5.Standarde internaţionale de evaluare în practica
românească,
6.Doctrină şi deontologie profesională
7.Expertiză contabilă
1.Contabilitate internaţională, Contabilitatea grupurilor
multinaţionale,

12

Universitatea “Petru

Facultatea de Ştiinţe

Maior” din Târgu

Economice, Juridice

Mureş

şi Administrative

Contabilitate

creativă,

Control

de

gestiune
Contabilitate şi Audit***

2.Fiscalitate comparată, Audit fiscal
3.Dreptul societar
4. Proceduri şi tehnici de audit financiar
5.Diagnostic şi evaluarea afacerii
1.IAS/IFRS în contabilitatea curentă, Contabilitate de
gestiune

Universitatea
13

George Bacovia din
Bacău

aprofundată,

Contabilitate

financiară

aprofundată

Facultatea de
Contabilitate şi

Management financiar -

Informatică de

contabil***

Gestiune

2.Fiscalitate
3. Drept financiar – contabil
4.Control şi audit financiar contabil
5.Diagnosticul şi evaluarea întreprinderii
6.Doctrina şi deontologia profesiei contabile
1.Drept contabil, Standarde internaţionale privind
raportarea financiară, Control de gestiune aprofundat,

Facultatea de
14.

Universitatea de

Economie şi de

Vest din Timişoara

Administrare a
Afacerilor

Situaţii financiare consolidate
Audit financiar – contabil***

2. Tratamente contabile şi fiscale,
3. Standarde de Audit şi Norme profesionale, Audit
statutar şi guvernanţă corporativă
5. Metode moderne de evaluare a întreprinderilor

6. Doctrină contabilă şi deontologia profesiei

1.Drept contabil, Standarde internaţionale privind
raportarea financiară, Control de gestiune aprofundat,
Situaţii financiare consolidate
2.Tratamente contabile şi fiscale
3. Drept comercial, Fuziunea, divizarea şi lichidarea
Expertiză contabilă şi
evaluarea afacerilor***

societăţilor comerciale
4. Standarde de Audit şi Norme profesionale, Audit
statutar şi guvernanţă corporativă
5: Metode moderne de evaluare a întreprinderilor
6. Doctrină contabilă şi deontologia profesiei
7. Consultanţă în contabilitate şi expertiză contabilă
judiciară
1.Standarde internaţionale de Raportare financiară
privind

Facultatea de
15.

Universitatea de

Economie şi de

Vest din Timişoara

Administrare a
Afacerilor

corporaţiile,

Drept

contabil,

Guvernanţă

corporativă şi consolidarea conturilor
Contabilitate şi sisteme

2. Tratamente fiscale la nivel de corporaţii

informatice integrate în

3. Drept comercial

corporaţii***

4. Teoria generală a auditului
5. Controlul şi evaluarea performanţelor, Concepte şi
practivi moderne de evaluarea a corporaţiilor
6. Expertiză contabilă şi deontologia profesiei
1.Contabilitate internaţională, Standarde de raportare

16.

Universitatea Babeş

Facultatea de Ştiinţe

– Bolyai din Cluj-

Economice şi

Napoca

Gestiunea Afacerilor

financiar – contabilă
Management contabil, audit şi
control*

2. Armonizări fiscale
3. Drept societar şi elemente de dreptul afacerilor
4. Standarde de audit financiar
5.Standarde internaţionale de evaluare, Diagnostic

financiar
6. Doctrina şi expertiză contabilă
1. Contabilitate internaţională, Standarde de raportare
financiar
speciale,

17.

Universitatea Babeş

Facultatea de Ştiinţe

– Bolyai din Cluj-

Economice şi

Napoca

Gestiunea Afacerilor

–

contabilă,

Contabilitate

Contabilitatea
şi

control

operaţiunilor
de

gestiune

aprofundat
Expertiză contabilă şi audit*

2. Armonizări fiscale
3. Drept societar şi elemente de dreptul afacerilor
4. Standarde de audit financiar
5. Standarde internaţionale de evaluare, Diagnostic
financiar
6. Doctrina şi expertiza contabilă
1. Managementul contabil, Contabilitate managerială,
Contabilitate financiară aprofundată, Contabilitatea

Universitatea din
Craiova
18.

Centrul Universitar
Drobeta Turnu
Severin

societăţilor de grup
Facultatea de

2. Legislaţia contabilă şi fiscală, Metode şi tehnici

Economie şi

Management contabil,

Administrarea

expertiză şi audit***

fiscale
4. Audit financiar, verificarea şi certificarea bilanţului
contabil

Afacerilor

5. Evaluarea afacerilor
6. Expertiză contabilă şi control fiscal
7. Doctrina şi deontologia profesiei contabile
1.Contabilitate

fiscala

aprofundata,

Contabilitate

managerială aprofundata, IAS/IFRS în contabilitatea
Universitatea
19.

“Lucian – Blaga” din
Sibiu

curentă
Facultatea de Ştiinţe
Economice

Expertiză contabilă şi audit**

2. Management fiscal
3. Drept comercial
4.Standarde de audit financiar, Metodologia auditului
financiar
5. Metodologia evaluării întreprinderii

6. Expertiză şi diagnostic financiar – contabil
7. Doctrina şi deontologie profesionala
1.Contabilitate conformă cu directivele europene şi
referenţialul IFRS, Contabilitate managerială
Universitatea
20.

„Dunărea de Jos”
din Galaţi

Facultatea de
Economie şi
Administrarea

2. Contabilitate, fiscalitate şi proceduri fiscale
Contabilitate şi audit***

Afacerilor

3. Dreptul comercial
4. Audit financiar contabil
5. Evaluarea economică şi financiară a întreprinderilor
6. Expertiza contabilă
7. Doctrina şi deontologia profesiei contabile
1.Contabilitate
operaţiunilor

aprofundată,
speciale,

Contabilitatea

Contabilitate

managerială,

Consolidarea conturilor, Standarde Internaţionale de

21

Universitatea

Facultatea de Ştiinţe

Creştină “Dimitrie

Economice Cluj –

Cantemir” Bucureşti

Napoca

raportare financiară
Contabilitatea şi auditul
afacerilor***

2. Contabilitate şi fiscalitate, Fiscalitate comparată
3. Dreptul afacerilor
4. Auditarea situaţiilor financiare
5. Diagnostic financiar
6. Expertiză şi deontologie contabilă
1.Sisteme contabile comparate, Metode moderne de
calculaţie

22

Comerciale şi

Româno -

Financiar Bancare

Americană

Interne şi
Internaţionale

costurilor,

Contabilitate

creativă,

Comunicare financiară şi raportare externă, Situaţii

Facultatea de Relaţii
Universitatea

a

financiare consolidate
Gestiunea şi auditul
afacerilor***

2.Fiscalitate comparată şi tehnici de optimizare fiscală
3.Combinări de întreprinderi, fuziuni şi achiziţii
4.Audit financiar extern,
5.Analiză

şi

comunicare

financiară,

financiar şi evaluarea afacerilor

Diagnostic

1. Drept contabil, Standarde internaţionale privind
Facultatea de
23

raportarea financiară,

Universitatea de

Economie şi de

Contabilitate şi audit în

Vest din Timişoara

Administrare a

instituţiile publice***

Afacerilor

2. Tratamente contabile şi fiscale
3. Drept - anul I universitar
4. Standarde de Audit şi Norme profesionale
5. Doctrină contabilă şi deontologia profesiei
1.Contabilitate financiară. Standarde internaţionale de
contabilitate I, Contabilitate
internaţionale

de

financiară. Standarde

contabilitate

II,

Contabilitate

managerială, Contabilitate consolidată
2. Sisteme şi politici fiscale
Universitatea
24

“Nicolae Titulescu”
din Bucureşti

Facultatea de Ştiinţe

Management contabil, audit şi

Economice

expertiză contabilă***

3. Drept comercial
4. Audit financiar; Auditul fondurilor europene
5. Evaluarea activelor întreprinderii pentru întocmirea
situaţiilor

financiare,

Diagnosticul

financiar

al

întreprinderii
6. Expertiza contabilă
7. Doctrina şi deontologia profesiei contabile
1.Contabilitate aprofundată, Standarde de raportare
financiar
contabile

contabilă,
comparate,

Analiza

bilanţului,

Legislaţie

în

Sisteme
domeniul

contabilităţii Universitatea
25

“Eftimie Murgu” din
Reşiţa

Facultatea de Ştiinţe

Expertiză contabilă şi evaluare

Economice

firmei***

2. Stategii şi politici contabile şi fiscale, Drept fiscal
3. Auditul financiar şi contabil al proiectelor
4. Analiză financiară, Eficienţa şi evaluarea economico
– financiară a afacerilor
5. Expertiză contabilă
6. Doctrină şi deontologie profesională

1.Contabilitatea financiară aprofundată a societăţilor
comerciale, Standarde internaţionale de raportare

26

Universitatea

Facultatea de

Creştină “Dimitrie

Finanţe, Bănci şi

Cantemir”

Contabilitate

financiară
Gestiune şi audit financiar***

2. Fiscalitate comparată
3. Drept comercial intern şi internaţional
4. Standarde Internaţionale de Audit Financiar, Audit
financiar – metodologie şi cazuri practice
5. Diagnostic financiar şi evaluare
1.Contabilitatea
comerciale,

lichidării

Contabilitatea

şi

fuziunii
lichidării

societăţilor
şi

fuziunii

societăţilor comerciale, Standarde internaţionale de
Universitatea de
27

Vest “Vasile Goldiş”
din Arad

raportare financiară, Situaţiile financiare consolidate
Facultatea de Ştiinţe

Audit şi expertiză

Economice

contabilă*****

2. Contabilitate şi gestiune fiscală
3. Drept comercial
4. Standarde internaţionale de audit financiar
5. Tehnici moderne de evaluare a întreprinderilor
6. Control şi expertiză contabilă, Doctrină contabilă şi
deontologie profesională

Notă:
1.Prevederile protocoalelor de colaborare încheiate între C.E.C.C.A.R. şi instituţiile de învăţământ superior menţionate mai sus nu se
aplică retroactiv şi vor produce efecte pentru absolvenţii care au urmat cursurile programului de master în anii universitari ulteriori încheierii
protocolului de colaborare, respectiv:
* începând cu absolvenţii promoţiei 2010;
** începând cu absolvenţii promoţiei 2011;
*** începând cu absolvenţii promoţiei 2012.
**** începând cu absolvenţii promoţiei 2013
***** începând cu absolvenţii promoţiei 2014

