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Autoritatea pentru Supravegherea Publică a Activității de Audit Statutar

Ordinul  nr.  25/2018  privind  organizarea  și
desfășurarea  testului  de  verificare  a  cunoștințelor
pentru accesul la stagiu

În vigoare de la 21 februarie 2018

Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 164 din 21 februarie 2018. Nu există modificări până la 30 martie
2018.
În temeiul prevederilor art. 11 alin. (6), art. 52 alin. (1) lit. f), alin. (5) și (6), art. 73 alin. (2) și (3), art. 74 și ale
art. 95 alin. (1) din Legea nr. 162/2017 privind auditul statutar al situațiilor financiare anuale și al situațiilor
financiare anuale consolidate și de modificare a unor acte normative,
raportat  la  informarea  Camerei  Auditorilor  Financiari  din  România  (CAFR)  nr.  485  din  25.01.2018  privind
desfășurarea testului de verificare a cunoștințelor pentru accesul la stagiu,
având în vedere prevederile art. 77 alin. (2) și (3) din Legea nr. 162/2017,
președintele Autorității pentru Supravegherea Publică a Activității de Audit Statutar emite prezentul ordin.

Persoanele fizice pot dobândi calitatea de stagiar în activitatea de audit financiar, dacă îndeplinesc
condițiile prevăzute la art. 11 alin. (6) din Legea nr. 162/2017.
În  vederea  susținerii  testului  de  verificare  a  cunoștințelor  pentru  accesul  la  stagiu  se  pot  înscrie
persoanele fizice care îndeplinesc cumulativ condițiile  prevăzute la art.  11 alin.  (6) lit. a) și c) din

Legea nr. 162/2017.
Nu se acordă echivalări sau exceptări de la îndeplinirea condițiilor prevăzute la art. 11 alin. (6) din
Legea  nr.  162/2017,  astfel  încât  orice  alte  reglementări,  protocoale  sau  acorduri  care  conțin

dispoziții contrare sunt lipsite de efecte juridice.
Domeniile din care se susține testul de verificare a cunoștințelor pentru accesul la stagiu, sesiunea
24 februarie  2018,  sunt  cele  propuse de Camera Auditorilor  Financiari  din  România  (CAFR)  prin

Adresa nr. 485 din 25.01.2018.
Autoritatea pentru Supravegherea Publică a Activității de Audit Statutar (ASPAAS) supraveghează
și  controlează organizarea și  desfășurarea testului  de verificare a cunoștințelor  pentru accesul  la

stagiu  organizat  de  CAFR,  sesiunea  24  februarie  2018,  prin  reprezentanții  săi  desemnați  în  baza
mandatului emis de președintele ASPAAS.

Supravegherea și controlul se realizează în conformitate cu prevederile mandatului prevăzut la art.
5,  care conține obiectul,  perioada și  componența echipei  ASPAAS și  se comunică CAFR cel  mai

târziu  în  ziua  anterioară  celei  stabilite  pentru  desfășurarea  testului  de  verificare  a  cunoștințelor  pentru
accesul la stagiu.

Ca urmare a activităților  de supraveghere și  control  efectuate,  reprezentanții  ASPAAS întocmesc
un raport de informare privind rezultatele supravegherii, care se comunică președintelui ASPAAS,

și un proces-verbal, care se comunică CAFR după transmiterea raportului de informare către președintele
ASPAAS.
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Prevederile reglementărilor emise de Consiliul pentru Supravegherea în Interes Public a Profesiei
Contabile  și  CAFR  până  la  data  intrării  în  vigoare  a  Legii nr.  162/2017 cu  incidență  asupra

organizării și desfășurării testului de verificare a cunoștințelor pentru accesul la stagiu se aplică în măsura
în care acestea nu intră în contradicție cu Legea nr. 162/2017.

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Președintele Autorității pentru Supravegherea Publică a Activității de Audit

Statutar,

Cristiana Doina Tudor

București, 20 februarie 2018.
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