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Procedura de desfășurare a testului de verificare a cunoștințelor  

pentru accesul la stagiu, sesiunea mai 2023 

 

 

Art.1 - Înscrierea candidaților pe platforma de examinare online a Academiei de Studii Economice 

(ASE) București 

Candidații care susțin testul de verificare a cunoștințelor pentru accesul la stagiu din data de 05 mai 2023 

(denumit în prezenta procedură „test de acces la stagiu”), sunt înscriși pe platforma de examinare 

online.ase.ro, pe baza datelor furnizate prin intermediul Cererii de înscriere, date preluate de către 

Camera Auditorilor Financiari din România (CAFR) și confirmate ca fiind corecte, de către candidați. 

Art.2 – Pregătirea susținerii testului de verificare a cunoștințelor pentru accesul la stagiu 

(1) Testul de verificare a cunoștințelor pentru accesul la stagiu – sesiunea mai 2023, se va susține în 

sistem online în data de 05 mai  2023. 

(2) Candidații care vor susține testul de acces la stagiu pe platforma online.ase.ro vor primi pe adresa de 

e-mail indicată în Cererea de înscriere, până în data de 28 aprilie 2023, inclusiv, un mesaj de confirmare 

a efectuării înscrierii la testul de acces la stagiu și o serie de informații utile, precum:  

i. informații cu privire la modalitatea de accesare a platformei digitale utilizată pentru testarea 

online; 

ii. detaliile contului individual (nume utilizator și parolă); 

iii. date de contact ale administratorului platformei; 

iv datele de conectare la sesiunea Zoom; 

v. alte informații utile. 

 

(3) În data de 03 mai 2023, cu două zile înainte de susținerea testului de acces la stagiu, candidații pot 

participa la o sesiune online de instruire privind desfășurarea testului și utilizarea platformei de examinare 

online ASE. Prin intermediul aplicației Zoom, într-un interval orar anunțat pe site-ul CAFR și pe adresa 

de e-mail a candidaților (precizată în Cererea de înscriere), candidații vor putea testa platforma de 

examinare online.ase.ro, prin parcurgerea unei simulări a testului de acces la stagiu.  

(4) Se recomandă candidaților să participe la simularea testului de acces la stagiu, menționată la alin. (3).  

 

Art.3 - Susținerea testului de acces la stagiu în sistem online  

(1) Începând cu orele 10,00 a.m. în ziua examinării, candidații trebuie să acceseze sesiunea Zoom, ce va 

fi folosită pentru realizarea prezenței, validarea identității candidaților și monitorizarea derulării 

examinării. În scopul validării identității, candidaților li se recomandă să aibă la îndemână un act de 

identitate în termen de valabilitate (de ex. carte de identitate/pașaport). Datele de conectare la sesiunea 

Zoom sunt cele comunicate prin e-mail, conform Art. 2 alin. (2) din prezenta procedură. 
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(2) În vederea verificării identității și pentru monitorizării desfășurării testului de acces la stagiu, 

candidații trebuie să dispună de un dispozitiv mobil (telefon mobil, tabletă, etc.) care să permită o 

comunicare video și audio continuă prin intermediul aplicației Zoom  (https://zoom.us/). Pentru 

susținerea testului de acces la stagiu online în cadrul platformei de examinare,  candidații trebuie să 

dispună de un dispozitiv (laptop, calculator personal, etc.) care să permită, de asemenea, o comunicare 

video și audio continuă prin intermediul aplicației Zoom. Pentru a avea o conexiune stabilă, este 

recomandată instalarea aplicației Zoom (click aici https://zoom.us/download, descărcați și instalați 

aplicația destinată dispozitivului dvs.). Aplicația Zoom este disponibilă pentru platformele Windows, 

Linux, Android și iOS. De asemenea, este recomandat ca browser-ul de Internet folosit pentru conectarea 

la platforma de examinare (Mozilla Firefox, Microsoft Edge, Safari etc.) să fie actualizat la ultima 

versiune. 

(3) Conectarea candidatului în aplicația Zoom se va face cu NUMELE și PRENUMELE din documentul 

de identitate, pentru a fi facilitată identificarea acestuia, atât în momentul autentificării, cât și pe parcursul 

desfășurării testului de acces la stagiu.  

(4) Pe toată durata sesiunii de examinare, candidații vor asigura menținerea permanentă a sesiunii Zoom, 

cu semnalul video și audio activat și funcțional. Precizăm că sunt necesare condiții de iluminare suficientă 

și poziționare corespunzătoare a camerei video. Candidatul va fi permanent prezent în cadru. În timpul 

transmisiei audio-video, candidații nu vor folosi funcția de background (fundal) virtual din aplicația 

Zoom. 

 

(5) Se va menține liniștea pe tot parcursul susținerii testului de acces la stagiu. Sunt permise, totuși, 

intervențiile audio în Zoom, pentru semnalarea eventualelor probleme tehnice. 

(6) În data susținerii testului de acces la stagiu, 05 mai 2023, candidații vor avea pornite camera video și 

microfonul cu începere de la ora 10,00 a.m. Verificarea identității se va face prin prezentarea 

documentului de identitate solicitat de supraveghetor și furnizarea informațiilor solicitate de acesta. Pe tot 

parcursul desfășurării testului de acces la stagiu, supraveghetorul poate verifica prezența inopinat, prin 

sondaj. 

(7) Monitorizarea derulării examinării se va efectua atât video, cât și audio, pe tot parcursul acesteia. În 

acest sens, candidații trebuie să mențină deschisă conexiunea aferentă sesiunii Zoom, pe tot parcursul 

examinării. Sesiunea de monitorizare va fi înregistrată de către Comisia de examinare. Înregistrarea va fi 

arhivată și păstrată timp de 1 an de la data susținerii testului de acces la stagiu, cu scopul de a folosi drept 

dovadă pentru eventualele litigii. 

(8) Candidații care pierd conexiunea video și audio pe parcursul derulării testării se vor putea reconecta 

într-un termen de maxim 5 minute, în caz contrar vor fi eliminați din examinare și vor fi declarați 

respinși.  

 

(9) Timpul de lucru de 3 ore alocat testului de acces la stagiu nu poate fi prelungit. Dacă reluarea testului 

de către candidat nu este posibilă într-un timp rezonabil, testul se încheie în forma salvată pe platforma 

online, la momentul defecțiunii. 

 

https://zoom.us/download
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(10) În vederea evitării pierderii conexiunii video și audio pe durata testului (aferentă sesiunii Zoom), este 

recomandată utilizarea unei conexiuni mobile la Internet (tabletă/telefon), precum și utilizarea unui laptop 

care să poată funcționa pe baza acumulatorului intern pentru cel puțin 4 ore de la ora conectării. Se 

recomandă o conexiune internet de rezervă (de ex. smartphone ca WiFi hotspot) ce poate fi activată în caz 

de nevoie. 

Responsabilitatea pentru asigurarea mijloacelor tehnice necesare revine exclusiv candidatului. 

(11) Pe parcursul derulării testului de acces la stagiu, comunicarea dintre Comisia de examinare și 

candidați se va efectua prin intermediul sesiunii Zoom. 

(12) Examinarea online va începe la ora 12,00 p.m. pe platforma online.ase.ro. Testul de verificare a 

cunoștințelor pentru accesul la stagiu este disponibil în același timp pentru toți candidații. 

(13) Examinarea se va închide automat după 3 ore, pentru toți candidații. În situația în care un candidat nu 

a finalizat testul până la ora terminării acestuia, sesiunea de examinare se va închide automat, lucrarea va 

fi salvată și va fi transmisă automat, fiind evaluate toate întrebările la care candidatul a răspuns până la 

acel moment. 

(14) Testul privind accesul la stagiu conține doar întrebări de tip grilă. 

(15)  Întrebările tip grilă vor avea câte 4 variante de răspuns, cu un singur răspuns corect. 

 

(16) Fiecare întrebare va fi afișată individual în platforma de examinare. Candidatul va răspunde succesiv 

la fiecare întrebare, iar după transmiterea răspunsului, candidatul nu va mai putea reveni la acea întrebare. 

Așadar, vă recomandăm să citiți cu atenție răspunsul furnizat pentru fiecare întrebare din test în 

parte, înainte de a trece la întrebarea următoare! 

Art.4 – Corectarea subiectelor de tip grilă din cadrul testului de acces la stagiu 

(1) Platforma de examinare online ASE va corecta automat lucrările candidaților respectându-se condițiile 

de anonimitate a lucrărilor. 

(2) Rezultatele vor fi afișate pe site-ul CAFR, www.cafr.ro, în data de 05 mai 2023, după finalizarea 

testării. 

Art.5 – Contestații 

(1) Rezultatele obținute la testul de acces la stagiu se pot contesta o singură dată, în termen de 48 de ore 

de la data publicării acestora pe site-ul CAFR. Contestațiile trimise după acest termen nu vor fi luate în 

considerare. 

(2) Contestația se depune la sediul central al CAFR, personal, prin delegat, prin fax la nr.: 031.433.59.40 

sau prin e-mail, la adresa contestatii.examen@cafr.ro. Recomandăm să optați pentru transmiterea 

acesteia prin e-mail.  

http://www.cafr.ro/
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(3) După finalizarea termenului de depunere a contestațiilor, tezele contestate vor fi anonimizate de 

sistemul informatic, iar subcomisia de soluționare a contestațiilor va nota tezele pe baza unui cod de 

identificare.  

(4) Fiecare teză va fi recorectată de către un membru al subcomisiei de soluționare a contestațiilor. Nota 

finală este reprezentată de nota corectorului de la contestație. 

(5) Dupa finalizarea procesului de corectare a contestațiilor, se va proceda la dezanonimizarea tezelor și 

se va întocmi catalogul cu rezultatele finale pentru testul de verificare a cunoștințelor pentru accesul la 

stagiu. 

(6) Rezultatele finale ale testului de acces la stagiu, sesiunea mai 2023, vor fi afișate pe site-ul CAFR, 

www.cafr.ro, în termen de 5 zile lucrătoare de la finalizarea termenului de depunere a contestațiilor, 

respectiv în data de 12 mai 2023. 

Art. 6  Prevenirea, constatarea și modalitatea de sancționare a fraudelor/tentativelor de fraudare a 

testului de acces la stagiu în sistem online 

(1) Pe durata susținerii testului, este interzisă utilizarea oricăror materiale informative, scrise sau 

electronice și comunicarea, prin orice mijloace, cu alte persoane – cu excepția supraveghetorilor, a 

membrilor Comisiei de examinare și a administratorilor platformei de examinare, în cazul dificultăților 

tehnice. 

(2) De asemenea, se consideră ca fiind fraudă sau tentativă de fraudă, după caz, oricare dintre următoarele 

situaţii:  

a) fotografierea, filmarea, salvarea subiectelor testului de acces la stagiu și a răspunsurilor individuale; 

b) alte situaţii care creează suspiciuni de fraudă, precum: 

i. pătrunderea în spațiul de unde se susține testul de acces la stagiu a oricărei persoane în 

afară de candidat, pe întreaga perioadă de desfășurare a testului; 

ii. oprirea transmisiei audio-video (se recomandă ca aceasta să fie efectuată de pe un 

dispozitiv mobil cu propria sursă de date). 

(3) În cazurile prevăzute la alin. (1) și (2), persoana care comite frauda sau tentativa de fraudă este 

eliminată din examinare, prin închiderea conexiunii.  

(4) Frauda este consemnată detaliat într-un proces-verbal, ce se întocmeşte pe loc de către persoana 

responsabilă cu supravegherea candidaților, iar teza aferentă testului de acces la stagiu se anulează cu 

menţiunea "Fraudă".  

(5) Procesul-verbal este predat Comisiei de examinare. 

(6) Persoanelor care se află în oricare dintre situaţiile menţionate la alin. (1) și (2):  

a) li se anulează testul susținut în sesiunea respectivă;  

http://www.cafr.ro/
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b) le este interzis să se prezinte la următoarea sesiune consecutivă de organizare a testului de acces la 

stagiu organizată de ASPAAS sau CAFR, în cazul delegării;   

c) În cazul în care candidatul recidivează, acestuia i se interzice participarea la testul de acces la stagiu în 

următorii 3 ani.  

Art. 7. Acordul GDPR (Regulamentul nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor 

fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a 

acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor) 

prin înregistrarea audio/video a testului de verificare a cunoștințelor pentru accesul la stagiu în 

sistem online – 05 mai 2023 

(1) Candidații, denumiți în continuare persoane vizate, susțin testul de verificare a cunoștințelor pentru 

accesul la stagiu organizat de Camera Auditorilor Financiari din România, denumită în continuare 

operator, în sistem online, în data de 05 mai 2023. Persoanele vizate își exprimă acordul cu privire la 

înregistrarea sesiunii de monitorizare audio-video prin participarea la testul de acces la stagiu. 

(2) Testul de acces la stagiu se va desfășura pe o durată de 3 ore, începând, de regulă, la 12,00 p.m. prin 

intermediul platformei de examinare a Academiei de Studii Economice (ASE) (online.ase.ro), iar 

verificarea identității candidaților și monitorizarea acestora pe parcursul desfășurării testului de acces la 

stagiu se va efectua prin intermediul aplicației Zoom, în intervalul 10,00 a.m. – 15,00 p.m. Stocarea 

înregistrării se va arhiva și păstra pentru o perioadă de 1 an de la data susținerii testului, cu scopul de a 

folosi drept dovadă pentru eventualele litigii, în conformitate cu art. 3 alin. (4). 

(3) Baza legală în temeiul căreia au fost colectate datele cu caracter personal este reprezentată de 

respectarea unor obligații legale, respectiv: Legea nr. 162/2017 din 6 iulie 2017 privind auditul statutar al 

situațiilor financiare anuale și al situațiilor financiare anuale consolidate și de modificare a unor acte 

normative, cu modificările și completările ulterioare, Normele privind organizarea și desfășurarea 

testului de acces la stagiu aprobate prin Ordinul președintelui Autorității pentru Supravegherea Publică 

a Activității de Audit Statutar (ASPAAS) nr. 201/2019, cu modificările și completările ulterioare și ale 

Ordinului Președintelui ASPAAS nr. 94 /2021 pentru delegarea atribuției privind organizarea testului de 

verificare a cunoștințelor pentru accesul la stagiu, cu modificările și completările ulterioare.  

(4) Scopul pentru care sunt prelucrate datele cu caracter personal ale persoanelor vizate, este determinat 

exclusiv de către operator ca fiind îndeplinirea obligațiilor cu privire la organizarea și desfășurarea 

testului de acces la stagiu, desfășurat în cadrul sesiunii mai 2023. 

(5) Pe întreaga durată a testului de acces la stagiu, la materialele audio-video, vor avea acces și terțe 

persoane implicate în organizarea și desfășurarea testului de acces la stagiu, sesiunea mai 2023, conform 

normelor în vigoare. 

(6) Operatorul declară și garantează prelucrarea corectă și legală a datelor cu caracter personal, puse la 

dispoziția sa de către persoanele vizate în mod voluntar și conștient. 

(7) Operatorul se obligă să prelucreze datele în mod legal, echitabil și transparent față de persoana vizată, 

în scopul determinat, pentru o perioadă de timp determinată prin raportare la scopul pentru care se 
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efectuează prelucrarea, într-o modalitate care asigură securitatea datelor cu caracter personal și să respecte 

întocmai drepturile persoanei vizate, implicat în mod direct în relația contractuală cu acesta.  

(8) Conform GDPR, persoanele vizate au următoarele drepturi: dreptul de acces, dreptul de rectificare, 

dreptul de ștergere a datelor, dreptul la restricționarea prelucrării, dreptul la opoziție, dreptul de a nu face 

obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv a profilurilor și dreptul de a depune 

o plângere la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal 

(ANSPDCP), www.dataprotection.ro: B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30 Sector 1, cod poștal 010336 

București, România, +40.318.059.211, e-mail: anspdcp@dataprotection.ro. 

(9) Datele de contact ale responsabilului cu protecția datelor sunt: e-mail: protectia.datelor@cafr.ro sau 

Str. Sirenelor nr. 67-69, sector 5, București, cod poștal: 050855. 

http://www.dataprotection.ro/
mailto:anspdcp@dataprotection.ro
mailto:protectia.datelor@cafr.ro

