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EXEMPLE DE TRASEE EDUCAŢIONALE ŞI PROFESIONALE PENTRU
MESERIA DE CONTABIL

at

Este important ca un elev să ştie care sunt toate traseele educaţionale pe care le poate urma pentru a avea o
anumită meserie sau profesie. Exemplifică prin modelele de mai jos care este traseul educaţional al unei persoane care
doreşte să fie contabil.
După ce le-ai prezentat exemplele, dă-le următoarea temă: fiecare elev trebuie să se gândească la ce meserie sau
profesie şi-ar dori şi, după modelul prezentat, să realiezeze toate traseele educaţionale pe care le cunoaşte pentru
meseria/profesia aleasă.
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Exemple:

rie

Contabilul este persoana care îşi desfăşoara activitatea în compartimentul financiar-contabil al unei unităţi publice
sau private şi realizează parţial sau în totalitate activităţile acestui compartiment Te poţi califica în meseria de contabil
urmând unul din traseele de mai jos:
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ÎNVĂŢĂMÂNT SECUNDAR
INFERIOR
(gimnaziu)

ÎNVĂŢĂMÂNT SECUNDAR SUPERIOR
(liceu)

Liceul tehnologic cu profil servicii: de ex. Colegiul Economic Administrativ Iaşi
Diplomă de tehnician în activităţi economice

Câmpul muncii
Poţi profesa ca şi contabil primar fără drept de semnătură şi ştampilă
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ÎNVĂŢĂMÂNT SECUNDAR SUPERIOR
(liceu)
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Liceul tehnologic cu profil servicii: de ex. Colegiul Economic Administrativ Iaşi
sau orice alt liceu
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ÎNVĂŢĂMÂNT UNIVERSITAR
1. Facultate cu specializarea Contabilitate (de ex. Specializarea Contabilitate şi
Informatică de Gestiune din cadrul FEAA, Univ. Al. I. Cuza), diplomă de licenţă
2. Master – Contabilitate, expertiză şi audit (de ex. FEAA, Univ. Al. I. Cuza) diplomă de
master
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CÂMPUL MUNCII
1. După terminarea facultăţii: poţi profesa ca şi contabil angajat în funcţii de econoist,
contabil şef, director economic, auditor intern
2. După terminarea studiilor de master: te poţi angaja expert contabil, auditor financiar

Anumite stagii de pregătire şi formare profesională şi promovarea unor examene
prevăzute de organismele profesionale care gestionează profesiile din domeniul
financiar-contabil
(CECCAR – Corpul Experţilor Contabili şi ai Contabililor Autorizaţi din România, CAFR
Camera Auditorilor Financiari din România, CCF – Camera Consultanţilor Fiscali etc.)

CÂMPUL MUNCII
Profesionist independent: expert contabil, evaluator, auditor financiar, consultant fiscal
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CURSURI DE FORMARE PROFESIONALĂ
Cursuri de calificare profesională organizate de către AJOFM, Centre autorizate de
formare (de ex. Curs de iniţiere pentru ocupaţia de contabil organizat de AJOFM Iaşi – 2
luni; Curs de contabilitate organizat de furnizori de Cursuri de perfecţionare profesională
acreditate de către Ministerul Muncii şi Ministerul Educaţiei – 2 luni etc.)
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CÂMPUL MUNCII
Poţi profesa ca şi contabil angajat în funcţii de economist, contabil, auditor intern

Anumite stagii de pregătire şi formare profesională şi promovarea unor examene
prevăzute de organismele profesionale care gestionează profesiile din domeniul
financiar-contabil
(CECCAR – Corpul Experţilor Contabili şi ai Contabililor Autorizaţi din România, CAFR
Camera Auditorilor Financiari din România, CCF – Camera Consultanţilor Fiscali etc.)

CÂMPUL MUNCII
Profesionist independent: expert contabil
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