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A C T E  A L E  O R G A N E L O R  D E  S P E C I A L I T A T E
A L E  A D M I N I S T R A Ț I E I  P U B L I C E  C E N T R A L E

MINISTERUL FINANȚELOR
AUTORITATEA PENTRU SUPRAVEGHEREA PUBLICĂ A ACTIVITĂȚII DE AUDIT STATUTAR

O R D I N
pentru stabilirea criteriilor în vederea încheierii unor acorduri sau protocoale privind acordarea
excepțiilor de la testul de cunoștințe teoretice inclus în examenul de competență profesională,

precum și modalitatea de aplicare a acestora

Având în vedere prevederile:
— art. 9, 10, 74 și art. 77 alin. (2) și (3) 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, cu modificările ulterioare;
— art. 7 alin. (1) din Ordinul președintelui Autorității pentru Supravegherea Publică a Activității de Audit Statutar

nr. 135/2018 pentru aprobarea Normelor privind organizarea și desfășurarea examenului de competență profesională, cu
modificările și completările ulterioare;

— Regulamentului de organizare și funcționare al Autorității pentru Supravegherea Publică a Activității de Audit Statutar,
aprobat prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 2.592/2018*), cu modificările și completările ulterioare,

președintele Autorității pentru Supravegherea Publică a Activității de Audit Statutar emite următorul ordin:

*) Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 2.592/2018 nu a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

ARTICOLUL 1

Dispoziții generale

Obiectul prezentului ordin îl reprezintă stabilirea criteriilor
care stau la baza încheierii unor acorduri sau protocoale cu
instituții de învățământ superior naționale sau organisme
profesionale naționale și internaționale privind acordarea
excepțiilor de la testul de cunoștințe teoretice inclus în examenul
de competență profesională pentru titularii unei diplome
universitare la nivel de licență sau master.

ARTICOLUL 2

Criterii care stau la baza încheierii unor acorduri sau protocoale
cu instituții de învățământ superior naționale în aplicarea
prevederilor art. 10 alin. (2) 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, cu modificările ulterioare

(1) În vederea încheierii de acorduri sau protocoale cu
instituțiile de învățământ superior naționale se vor avea în
vedere următoarele criterii:

a) profilul instituției de învățământ solicitante să fie în
domeniul financiar-contabil sau audit;

b) curricula universitară să acopere, în procent de cel puțin
70%, disciplinele prevăzute la art. 9 din Legea nr. 162/2017, cu
modificările ulterioare;

c) forma de învățământ a programului să fie învățământ de
zi, învățământ la distanță sau cu frecvență redusă;

d) programul de licență sau master organizat de instituția de
învățământ să fie acreditat de Ministerul Educației.

(2) Instituția de învățământ superior care solicită echivalarea
unui program de studii universitare la nivel de licență sau master

cu testul de cunoștințe teoretice inclus în examenul de
competență profesională trebuie să depună la Autoritatea pentru
Supravegherea Publică a Activității de Audit Statutar (ASPAAS)
solicitarea de echivalare, însoțită de curricula universitară în
vigoare la momentul solicitării.

(3) Documentele prevăzute la alin. (2) se analizează de
personalul Biroului reglementare, autorizare, înregistrare și
formare continuă (BRAIFC), care va întocmi un raport de
analiză, cu propunerea de aprobare sau de respingere, după
caz, a solicitării depuse de instituția de învățământ.

(4) În vederea analizei, personalul BRAIFC poate solicita
instituției de învățământ și alte documente pe care le consideră
necesare.

(5) În cazul aprobării dosarului de către președintele
ASPAAS, personalul BRAIFC întocmește, în termen de 30 de
zile, proiectul de protocol privind echivalarea programului de
studii cu testul de cunoștințe teoretice inclus în examenul de
competență profesională, pentru disciplinele acoperite de
curricula universitară aprobată.

(6) În cazul respingerii dosarului, ASPAAS comunică
instituției de învățământ acest fapt, precum și motivarea
respingerii, în termen de 15 zile de la întocmirea raportului
prevăzut la alin. (3).

ARTICOLUL 3

Criterii care stau la baza încheierii unor acorduri sau protocoale
cu organisme profesionale naționale sau internaționale în

aplicarea prevederilor art. 10 alin. (2) din Legea nr. 162/2017, 
cu modificările ulterioare

(1) În vederea încheierii de acorduri sau protocoale cu
organisme profesionale naționale sau internaționale se vor avea
în vedere următoarele criterii:
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a) profilul organismului profesional să fie în unul dintre
următoarele domenii: audit; financiar-contabilitate; fiscalitate;

b) programa calificării sau tematica examenului de aptitudini
să acopere, în procent de cel puțin 70%, disciplinele prevăzute
la art. 9 din Legea nr. 162/2017, cu modificările ulterioare;

c) respectivele calificări profesionale să fie recunoscute la
nivel național sau internațional.

(2) Organismul profesional care solicită echivalarea unei
calificări profesionale cu testul de cunoștințe teoretice inclus în
examenul de competență profesională trebuie să depună la
ASPAAS solicitarea de echivalare, însoțită de programa
calificării sau tematica examenului de aptitudini care stă la baza
obținerii calificării profesionale respective, în vigoare la
momentul solicitării.

(3) Documentele prevăzute la alin. (2) se analizează de
personalul BRAIFC, care va întocmi un raport cu propunerea de
aprobare sau respingere, după caz, a solicitării depuse de
organismul profesional respectiv.

(4) În vederea analizei, personalul BRAIFC poate solicita
organismului profesional și alte documente pe care le consideră
necesare.

(5) În cazul aprobării dosarului de către președintele
ASPAAS, personalul BRAIFC întocmește, în termen de 30 de
zile, proiectul de protocol privind echivalarea programei calificării
sau a tematicii examenului de aptitudini cu testul de cunoștințe
teoretice inclus în examenul de competență profesională, pentru
disciplinele acoperite de programa sau tematica aprobată.

(6) În cazul respingerii dosarului, ASPAAS comunică
organismului profesional acest fapt, precum și motivarea
respingerii, în termen de 15 zile de la întocmirea raportului
prevăzut la alin. (3).

ARTICOLUL 4

Condiții privind exceptarea de la testul de cunoștințe teoretice
inclus în examenul de competență profesională

(1) O persoană care deține o diplomă universitară de licență
sau de master, acordată de o instituție de învățământ superior
cu care ASPAAS a încheiat un protocol de echivalare, în
conformitate cu prevederile art. 2, poate fi exceptată de la
susținerea testului de cunoștințe teoretice inclus în examenul de
competență profesională în condițiile prezentului ordin.

(2) O persoană care deține o calificare profesională, acordată
de un organism profesional național sau internațional cu care
ASPAAS a încheiat un protocol de echivalare, în conformitate
cu prevederile art. 3, poate fi exceptată de la susținerea testului
de cunoștințe teoretice inclus în examenul de competență
profesională în condițiile prezentului ordin.

(3) Persoanele care se încadrează în situația prevăzută la
alin. (1) vor depune la sediul ASPAAS, personal, prin poștă sau
curier, un dosar care va cuprinde următoarele documente:

a) cerere de exceptare de la testul de cunoștințe teoretice
inclus în examenul de competență profesională, în original sau
semnată cu semnătură electronică certificată, al cărei model
este prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul
ordin;

b) diploma universitară de licență sau master (sau adeverință
în original, în cazul în care diploma nu a fost eliberată), în copie
legalizată sau autentificată pentru conformitate cu originalul de
către personalul ASPAAS;

c) suplimentul la diplomă/foaia matricolă, în original, în copie
legalizată sau autentificată pentru conformitate cu originalul de
către personalul ASPAAS;

d) certificat de cazier judiciar în perioada de valabilitate;
e) copie de pe actul de identitate/pașaport;
f) alte documente solicitate de ASPAAS.
(4) Persoanele care se încadrează în situația prevăzută la

alin. (2) vor depune la sediul ASPAAS, personal, prin poștă sau
curier, un dosar care va cuprinde următoarele documente:

a) cerere de exceptare de la testul de cunoștințe teoretice
inclus în examenul de competență profesională, în original sau
semnată cu semnătură electronică certificată;

b) documentul care atestă obținerea calificării profesionale,
în copie legalizată sau autentificată pentru conformitate cu
originalul de către personalul ASPAAS;

c) documentul emis de organismul profesional din care să
rezulte nota/punctajul care a stat la baza obținerii calificării
profesionale;

d) certificat de cazier judiciar în perioada de valabilitate;
e) copie de pe actul de identitate/pașaport;
f) alte documente solicitate de ASPAAS.
(5) Dosarul prevăzut la alin. (3) și (4) se analizează de

personalul BRAIFC, care va întocmi un raport, cu propunerea
de aprobare sau respingere a acestuia.

(6) Rezultatul va fi comunicat solicitantului în termen de
maximum 30 de zile lucrătoare de la data depunerii dosarului.

(7) În cazul delegării atribuției de organizare a examenului
de competență către Camera Auditorilor Financiari din România
(CAFR), ASPAAS transmite la CAFR situația persoanelor cărora
le-a fost aprobată cererea de exceptare de la testul de
cunoștințe teoretice inclus în examenul de competență
profesională.

ARTICOLUL 5

Aplicabilitate

(1) Prevederile art. 4 se aplică persoanelor fizice care
îndeplinesc una din următoarele condiții:

a) au absolvit un program de studii universitare de licență
sau master organizat de instituția de învățământ superior cu
care ASPAAS a încheiat un protocol de echivalare în condițiile
prezentului ordin, iar nota obținută a fost minimum 6;



ANEXĂ

C E R E R E
privind exceptarea de la testul de cunoștințe teoretice inclus în examenul de competență

Subsemnatul(a), ........................................................., domiciliat(ă) în localitatea ................................,
str. .......................................... nr. ........, bl. ......., sc. ........., et. ........., județul/sectorul ............................,
tel. mobil ......................, adresa de e-mail ....................................., posesor/posesoare al/a B.I. seria ........
nr. .............../pașaportului ............................................., absolvent(ă) al/a programului de studii universitare
de licență/masterat: ........................................................, specializarea .........................................................,
organizat de ...................................................., deținător/deținătoare al/a calificării profesionale acordate
de către organismul profesional național/internațional ................................................................, solicit
exceptarea de la testul de cunoștințe teoretice inclus în examenul de competență profesională, organizat
în sesiunea ................................/......................................... .

Anexez la prezenta cerere următoarele documente:
1. diploma universitară de licență sau master (sau adeverință în original, în cazul în care diploma nu

a fost eliberată) în copie legalizată sau autentificată pentru conformitate cu originalul de către personalul
Autorității pentru Supravegherea Publică a Activității de Audit Statutar (ASPAAS);

2. suplimentul la diplomă/foaia matricolă, în original, în copie legalizată sau autentificată pentru
conformitate cu originalul de către personalul ASPAAS;

3. documentul care atestă obținerea calificării profesionale, în copie legalizată sau autentificată
pentru conformitate cu originalul de către personalul ASPAAS;

4. documentul emis de organismul profesional din care să rezulte nota/punctajul care a stat la baza
obținerii calificării profesionale;

5. certificat de cazier judiciar aflat în perioada de valabilitate;
6. copie de pe actul de identitate/pașaport;
7. alte documente: .......................................................
......................................................................................
Declar pe propria răspundere, cunoscând prevederile art. 326 alin. (1) din Legea nr. 286/2009 privind

Codul penal, cu modificările și completările ulterioare, cu privire la falsul în declarații, că datele menționate
mai sus corespund realității și că sunt de acord cu stocarea, utilizarea și prelucrarea de către ASPAAS
a datelor cu caracter personal în exercitarea atribuțiilor legale.

Data ........./........../................ Semnătura
................

N O T E:
1. Documentele prevăzute la pct. 1, 2, 5, 6 și 7 se vor depune de către solicitanții deținători ai unei

diplome universitare de licență/master.
2. Documentele prevăzute la pct. 3, 4, 5, 6 și 7 se vor depune de către solicitanții deținători ai unor

calificări profesionale.

b) au obținut o calificare profesională acordată de un

organism profesional cu care ASPAAS a încheiat un protocol de

echivalare în condițiile prezentului ordin, iar punctajul obținut a

fost de minimum 60 de puncte.

(2) Pentru disciplinele neacoperite de programul de licență

sau master sau de programa sau tematica studiată pentru

obținerea calificării profesionale se va susține un test parțial de
cunoștințe teoretice din disciplinele respective.

ARTICOLUL 6

Dispoziții finale

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

Președintele Autorității pentru Supravegherea Publică a Activității de Audit Statutar,
Georgiana-Oana Stănilă

București, 16 noiembrie 2022.
Nr. 469.
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