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Programul postuniversitar de perfecţionare  

„Expertiză contabilă și consultanță fiscală” 
 
 

1. Motivaţie/expunere de motive privind înfiinţarea programului 

postuniversitar de perfecţionare 
 

Sistemul contabil românesc, în ciuda încercării perpetue de aliniere la 
flexibilitatea anglo-saxonă, dictată de Cadrul Contabil Conceptual, rămâne, într-o foarte 
mare proporție înrădăcinat în rigiditatea franceză caracterizată prin Planul Contabil 
General. În plus, fiscalitatea joacă un rol determinant în ceea ce privește exercitarea 
profesiei contabile. Având în vedere paleta extrem de vastă de posibilități de încadrare pe 
piața forței de muncă în domeniul contabilității, volatilitatea domeniului, dar și 
necesitatea afilierii la un organism profesional (CECCAR), care presupune un examen de 
admitere în stagiu, solicitarea pentru înființarea de noi programe de inițiere, perfecționare 
sau specializare în sfera contabilității și, în mod coroborat, a fiscalității este într-o 
permanentă evoluție. Pornind de la aceste argumente, se motivează crearea programului 
de pregătire postuniversitară și formare continuă EXPERTIZĂ CONTABILĂ ȘI 
CONSULTANȚĂ FISCALĂ. Acesta cuprinde, într-o manieră interdependentă și 
dinamică și de o factură pragmatică, concepte, metode, proceduri și spețe de contabilitate 
și fiscalitate utile celor care doresc să se perfecționeze sau să acceadă la organismul 
profesional CECCAR.  
 

 
2. Misiunea şi obiectivele programului 

 
            Misiunea programului de studii postuniversitare „Expertiză contabilă și 
consultanță fiscală”  este dezvoltarea, recunoașterea și certificarea calificărilor bazate pe 
cunoaștere și competențe, dobândite de beneficiarii acestui program de studii 
postuniversitare. 
 

Obiectivul general al programului EXPERTIZĂ CONTABILĂ ȘI 
CONSULTANȚĂ FISCALĂ este organizarea unei activități de formare cu caracter de 
perfecționare în domeniul contabilității și fiscalității, destinat absolvenților ciclului 
licență, domeniul Contabilitate, dar și angajaților cu studii de licență în domeniul 
Contabilitate din compartimentul de contabilitate și din compartimentele conexe ale unei 
entități economice, în vederea optimizării procesului de utilizare și valorificare a 
informației contabile, desfășurat pe parcursul a 180 ore. (obiectiv de tip SMART) 
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 Obiectivele specifice ale programului EXPERTIZĂ CONTABILĂ ȘI 
CONSULTANȚĂ FISCALĂ sunt: 

1. Operarea cu principalele noțiuni specifice legate de contabilitatea entității. 
2. Identificarea și exemplificarea celor mai importante politici fiscale de 

întreprindere. 
3. Cunoașterea principalelor tipuri de expertiză contabilă. 
4. Utilizarea principalelor documente contabile premergătoare elaborării situațiilor 

financiare. 
5. Corelarea operațiunilor contabile cu raportările financiare. 
6. Identificarea principalelor situații de interferență a fiscalității în contabilitate. 
7. Elaborarea unei lucrări finale având în vedere principalele cunoștințe acumulate. 
8. Operarea cu principalele noțiuni asimilate în cadrul unei interfețe specializare 

(EXCEL). 
9. Implementarea principalelor cunoștințe dobândite în cadrul activității profesionale 

curente. 
 

3. Modul de organizare 

 
Programul postuniversitar de formare şi dezvoltare profesională continuă 

„Expertiză contabilă și consultanță fiscală”  se organizează în conformitate cu prevederile 
Legii nr.1/2011 a Educaţiei Naţionale, cu modificările şi completările ulterioare, Ordinul MECTS 
nr. 3163/2012 privind aprobarea Metodologiei - cadru de organizare şi funcţionare a programelor 
postuniversitare de formare şi dezvoltare profesională continuă, a Regulamentului propriu 
privind organizarea, desfăşurarea și finalizarea programelor postuniversitare  de formare 
şi dezvoltare profesională continuă și a programelor postuniversitare de perfecţionare, 
aprobat de senatul Universității Aurel Vlaicu din Arad. 
           Acest program de studii postuniversitare se organizează în domeniul Contabilitate, 
pentru care Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad are acreditat programul de studii 
universitare de licenţǎ Contabilitate și Informatică de Gestiune. Programul se înfiinţează 
şi se gestionează, potrivit prevederilor legale în vigoare, la nivelul Departamentului de 
Discipline Economice. Programul postuniversitar de formare şi dezvoltare profesională 
continuă „Expertiză contabilă și consultanță fiscală” se organizează în limba română, la 
forma de învăţământ cu frecvenţă, în care există programul de studii universitare de 
licenţă acreditat (Contabilitate și Informatică de Gestiune), în domeniul ştiinţific 
respectiv. 

Programul postuniversitar de formare şi dezvoltare profesională continuă: 
EXPERTIZĂ CONTABILĂ ȘI CONSULTANȚĂ FISCALĂ se finalizează cu un 
examen de certificare a competenţelor profesionale asimilate de cursanţi pe parcursul 
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programului. Certificatul de atestare a competenţelor profesionale este însoţit de un 
supliment descriptiv care conţine situaţia şcolară, durata în ore a programului, numărul de 
credite transferabile acumulate, calificarea universitară/standardul ocupaţional care a stat 
la baza dezvoltării programului şi competenţa/competenţele sau unitatea de 
competenţă/unităţile de competenţă vizate de programul postuniversitar de formare şi 
dezvoltare profesională continuă. Certificatul de atestare a competenţelor profesionale şi 
suplimentul descriptiv se aprobă prin ordin al ministrului educaţiei, cercetării, tineretului 
şi sportului şi se gestionează potrivit reglementărilor referitoare la actele de studii. 
          Programul se poate organiza în colaborare cu instituţii similare, institute de 
cercetare, organizații profesionale din România, agenţi economici, precum şi alţi 
parteneri interesaţi, din ţarǎ sau strǎinǎtate. 

 

 


