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PREFAŢĂ
În vederea obţinerii calităţilor de expert contabil şi de contabil autorizat, stagiarii
CECCAR care s-au achitat de toate sarcinile privind efectuarea lucrărilor profesionale și
pregătirea tehnică şi deontologică trebuie să promoveze examenul de aptitudini. Prin
acest examen naţional, CECCAR asigură accesul pe piaţa serviciilor contabile şi conexe,
în calitate fie de expert contabil, fie de contabil autorizat, doar al acelor specialişti care
dețin un înalt nivel de competenţă profesională şi conduită etică.
Promovarea examenului de aptitudini este o provocare pentru orice stagiar, deoarece
domeniile de competenţă evaluate sunt vaste, corelate şi supuse unei dinamici deter
minate atât de evoluţia mediului de afaceri şi a nevoilor acestuia, cât şi de modificările
frecvente ale cadrului legal. Parcurgerea programului naţional de stagiu creează pre
misele promovării cu succes a acestui examen. Cerinţele formulate în tematica exame
nului de aptitudini au în vedere, pe lângă exigenţele examenului de acces la stagiu,
şi un set consistent de cerinţe care derivă din valoarea adăugată pe care o reprezintă
cunoştinţele şi competenţele dobândite pe parcursul celor trei ani de stagiu.
CECCAR, prin Institutul Naţional de Dezvoltare Profesională Continuă, vine în întâm
pinarea candidaţilor la examenul de aptitudini cu lucrarea „Sinteze, exemple și studii
de caz pentru pregătirea candidaţilor la examenul de aptitudini pentru obţinerea calită
ţii de expert contabil şi de contabil autorizat”, care oferă un material pentru testarea și
aplicarea cunoștintelor dobândite în cursul stagiului. Pregătirea candidaților în do
meniile de competență cerute se face însă pe baza cărților de stagiu, a materialelor
de pe platforma online, dar și a altor publicații de specialitate și a standardelor pro
fesionale editate de CECCAR și incluse în bibliografia aferentă tematicii examenului de
aptitudini.
Dacă examenul de acces la stagiu a avut ca rol principal verificarea cunoştinţelor de
specialitate obținute de candidaţi în etapa de formare iniţială (universitară), examenul
de aptitudini este o probă a capacităţii acestora de a selecta din matricea de cunoş
tinţe şi competenţe dobândite elementele necesare realizării unor sarcini care simu
lează situaţii reale.
Candidaţii se pot familiariza cu posibilele modele de subiecte de examen, cele mai
multe dintre acestea având cerinţe multiple (o bază de date şi mai multe sarcini de
rezolvat). Utilizarea şi justificarea raţionamentului profesional în realizarea sarcinilor
pe care le presupune un subiect de examen sunt elemente esenţiale ale procesului de
evaluare.
CECCAR mulţumeşte colectivului de autori implicaţi în elaborarea acestei lucrări.
Succes la examen!
CECCAR
Institutul Naţional de Dezvoltare
Profesională Continuă
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