
Facultatea de Litere, Istorie şi Teologie şi Asociaţia Alternativa Culturală 
Timişoara, parteneri oficiali ai British Council Romania, au obţinut dreptul de a 
administra examenele ACCA. Timişoara a devenit, astfel, unul dintre cele 400 de 
centre ACCA, de examinare şi certificare internaţională, care funcţionează la ora 
actuală în întreaga lume, şi unul din cele patru centre de acest fel din România.    

 
 

EXAMENELE ÎN LIMBA ENGLEZĂ ALE ASOCIAŢIEI CONTABILILOR 
CERTIFICAŢI INTERNAŢIONAL - THE ASSOCIATION OF CHARTERED 

CERTIFIED ACCOUNTANTS (ACCA) 
 

ACCA (the Association of Chartered Certified Accountants) este un organism 
internaţional. Scopul principal al asociaţiei este acela de a oferi calificative de prim rang 
profesioniştilor din domeniul contabilităţii, finanţelor şi managementului.  Obţinerea 
Certificatului Internaţional ACCA înseamnă un pas important în carieră, recunoscut şi 
respectat de angajatori din întreaga lume. Profesioniştii care deţin Certificatul 
Internaţional ACCA sunt din ce în ce mai căutaţi pe piaţa internaţională datorită 
competentelor profesionale specifice şi competenţelor de comunicare în limba engleză pe 
care prestigioasa sigla ACCA le garantează. Certificatul Internaţional ACCA valorifică 
profesionalismul şi etica muncii din domeniul financiar-contabil, prin testarea avansată a 
practicilor profesionale, regulamentelor şi documentelor legislative specifice. Pentru a 
deveni membru ACCA, este nevoie de trei ani de experienţă în domeniu, de încheierea 
unui modul de Etică Profesională şi de participarea la 14 examene de specialitate (dintre 
care nouă pot fi echivalate cu alte examene sau calificări specifice din cariera 
candidatului).  

ACCA este activă în peste 170 de ţări din întreaga lume, printr-un număr de 400 de 
centre de examinare şi administrare.  

Informaţii suplimentare despre ACCA sunt disponibile pe site-ul oficial  
http://www.accaglobal.com  

In România, ACCA este prezentă, prin intermediul Consiliului Britanic 
(www.britishcouncil.ro ), în centrele de examinare şi administrare de examene din 
Bucureşti, Iaşi, Cluj şi Timişoara, care sunt operative de două ori pe an, în luna 
mai/iunie şi decembrie. Fiecare dintre sesiuni durează 8 zile, iar candidaţii se pot înscrie 
la câte un examen pe zi.  
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