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                                                                            NORMA 

privind organizarea probei de aptitudini pentru persoanele fizice din statele membre ale 

Uniunii Europene, ale Spațiului Economic European și din Confederația Elvețienă și 

cetățenii români care au dobândit calitatea de expert contabil/contabil autorizat în aceste 

state 

Capitolul I 

Dispoziții generale 

 

Art. 1. Legea nr. 200/2004 instituie cadrul legal pentru exercitarea în România, de către 

orice cetățean al unui stat membru al Uniunii Europene, denumită în continuare U.E., al Spațiului 

Economic European, denumit în continuare S.E.E., sau al Confederației Elveției, în mod 

independent sau ca salariat, a unei profesii reglementate de legea română.  

Art. 2. Profesiile de expert contabil și de contabil autorizat sunt reglementate în România 

de Ordonanța Guvernului nr. 65/1994 privind organizarea activităţii de expertiză contabilă şi a 

contabililor autorizați, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 13 din 8 ianuarie 

2008, cu modificările și completările ulterioare. 

Art. 3. Cetăţenii unui alt stat membru al U.E. sau aparţinând S.E.E. ori Confederaţiei 

Elveţiene şi cetăţenii români care au dobândit calitatea de expert contabil/contabil autorizat în 

aceste state, beneficiază de recunoașterea calității de expert contabil sau de contabil autorizat 

dobândite în statul de origine dacă promovează proba de aptitudini, conform Legii nr. 200/2004, 

cu modificările completările ulterioare, precum și Directivei Parlamentului European și a 

Consiliului nr. 2005/36/CE privind recunoașterea calificărilor profesionale. Calitatea de expert 

contabil/contabil autorizat trebuie certificată de autoritățile competente recunoscute ale statelor de 

origine, printr-un document de atestare profesională (titlu/atestat/certificat/diploma/ etc.) și printr-

un document care acordă dreptul de exercitare a profesiei (autorizație, etc) în acel stat. 

 

Capitolul II 

Proba de aptitudini 

 

Secțiunea 1 - Organizarea probei de aptitudini 

 

 Art. 4. (1) Proba de aptitudini se organizează de CECCAR, distinct pentru cele două 

profesii, respectiv experți contabili și contabili autorizați, potrivit prezentelor norme.  

(2) Proba de aptitudini se susține în limba română și urmărește verificarea nivelului de 

cunoștințe lingvistice necesare exercitării profesiei în România. 

(3) Proba de aptitudini constă într-un interviu prin care se verifică nivelul necesar de 

cunoștințe teoretice din dreptul intern român, respectiv acte cu putere de lege și acte administrative, 

cu incidență asupra activităților desfășurate de experții contabili/contabilii autorizați, precum și 

capacitatea de a aplica în practică cunoștințele teoretice. 

Art. 5. (1) Tematica și bibliografia probei de aptitudini se elaborează de Institutul Național 

de Dezvoltare Profesională Inițială și Continuă, denumit în continuare INDPIC, structură din 

cadrul CECCAR, distinct pentru cele două profesii, respectiv experți contabili și contabili 

autorizați și se aprobă prin Ordin al președintelui Consiliului superior al CECCAR. 

(2) Tematica și bibliografia probei de aptitudini se publică pe pagina web a CECCAR. 

Art. 6. Locul și intervalul orar de desfășurare a probei de aptitudini se publică pe pagina 

web a CECCAR. 
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Secțiunea 2 - Evaluarea solicitării 

 

Art. 7. Solicitanții, prevăzuți la art. 3, depun la sediul central CECCAR sau prin 

intermediul Punctului de contact unic electronic (PCUe) un dosar conținând următoarele 

documente, din care să rezulte îndeplinirea condiţiilor legale, şi anume: 

a) cererea de înscriere (format tipizat); 

b) actul de identitate; 

c) dovada naționalității; 

d) dovezile care atestă că profesia este reglementată în statul membru de origine, respectiv 

că accesul și exercitarea profesiei pe teritoriul acestuia este condiționată de obținerea calificării 

profesionale de expert contabil/contabil autorizat, constând în acte cu putere de lege sau acte 

administrative emise de statul de origine, în traducere legalizată;  

e) actul de studii, în copie tradusă şi legalizată, care să ateste studiile universitare sau 

echivalent in știinte economice, respectiv diploma de bacalaureat sau echivalent recunoscute 

conform prevederilor Legii educației naționale nr. 1/2011; 

f) certificatele de competenţă profesională sau titlul de calificare care asigură accesul la 

profesie şi, după caz, atestarea experienţei profesionale a solicitantului, în copie tradusă şi 

legalizată; 

g) autorizarea de practică emisă de autoritatea competentă din statul de origine care atestă 

că solicitantul poate exercita profesia de expert contabil/contabil autorizat în statul de origine; 

h) documentul emis de autoritatea competentă din statul de origine care să ateste statutul 

actual al profesionistului și care să confirme inexistența unor suspendări temporare sau definitive 

ale dreptului de exercitare a profesiei; 

i) documentele care certifică îndeplinirea procedurilor prevăzute la art. 3 alin. (1) și art. 4 

respectiv art. 5, după caz, din O.G. nr. 65/1994, republicată, cu modificările și completările 

ulterioare,  emise de autorităţile competente române ori de cele din statul de origine; 

j) cazierul judiciar; 

k) dovada care atestă capacitatea exerciţiu deplină; în cazul în care statul membru de  

origine nu solicită un astfel de document, CECCAR acceptă un certificat eliberat de o autoritate 

competentă a respectivului stat. 

l) curriculum vitae; 

m) dovada achitării taxei de analiză a dosarului;  

n) alte acte care confirmă respectarea prevederilor prezentelor norme, dacă este cazul. 

Art. 8. (1) Dosarele de înscriere a candidaților se verifică în vederea validării, în cadrul 

direcției de specialitate din CECCAR.  

(2) Personalul din direcția de specialitate din cadrul CECCAR verifică completitudinea 

dosarului de înscriere și îndeplinirea condițiilor privind recunoașterea calificării, în conformitate 

cu prezentele norme. 

(3) În cazul dosarelor de înscriere incomplete sau care conțin erori, sau în cazul constatării 

de neregularități în îndeplinirea condițiilor de recunoaștere a calificării în vederea accesului și 

exercitării profesiei de expert contabil/contabil autorizat, după caz, acestea se comunică, prin e-

mail, candidaților, solicitându-le acestora remedierea neregularităților.  

(4) Dacă remedierea nu are loc în termen de 60 de zile, dosarul de înscriere este respins. 

(5) Candidații ale căror dosare au fost respinse în temeiul alin. (4) trebuie să reia procedura 

de evaluare a recunoașterii calificărilor cu toate obligațiile ce decurg din aceasta. 

(6) Direcția de specialitate după verificarea şi analiza documentelor din cadrul dosarului 

prevăzut la art. 7, întocmeşte o notă pe care o înaintează Biroului Permanent al Consiliului Superior 

al CECCAR, cu propunerea de acceptare sau respingere a înscrierii la proba de aptitudini prevăzută 

la art. 3. 
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Art. 9. Biroul Permanent al Consiliului Superior al CECCAR stabilește, prin decizie, 

calendarul de desfășurare a probelor de aptitudini organizate pe parcursul unui an calendaristic. 

Art. 10. (1) Data, ora și locul desfășurării probei de aptitudini se stabilesc prin Ordin al 

președintelui Consiliului Superior al CECCAR. 

(2)  Listele candidaților înscriși la proba de aptitudini precum și informațiile de la alin. (1) 

se publică pe pagina web a CECCAR. 

Art. 11. Prezentarea candidaților la proba de aptitudini este condiționată de achitarea taxei 

de inscriere. 

 

Secțiunea 3 - Comisia de examinare şi secretariatul comisiei de examinare 

 

Art. 12. (1) Examinarea se realizează de către o comisie de examinare.  

(2) Comisia de examinare poate fi formată din practicieni experți contabili, cadre didactice 

universitare, precum și reprezentanți ai Ministerului Finanțelor Publice și ai Ministerului Justiției 

în măsura în care aceste instituții răspund solicitării transmise de CECCAR de a-și desemna 

reprezentanți în comisia de examinare.  

(3) Președintele Consiliului superior al CECCAR este membru de drept în comisia de 

examinare. 

(4) Prin excepție de la prevederile alin.(3), în cazul în care președintele Consiliului superior 

al CECCAR nu poate face parte din componența comisiei de examinare,  componența acesteia 

poate fi stabilită fără a avea ca membru, președintele Consiliului superior al CECCAR.   

(5) Secretariatul comisiei de examinare este asigurat de Direcția de specialitate din cadrul 

CECCAR.  

(6) Numărul membrilor şi componența comisiei de examinare pentru o anumită sesiune de 

probă se stabilesc prin Ordin al președintelui Consiliului superior al CECCAR. 

 

Secțiunea 4 - Desfășurarea probei de aptitudini 

 

 Art. 13. (1) Accesul candidaților în sala de examen se face pe baza buletinului de 

identitate/cărții de identitate/pașaportului şi a legitimației de concurs emisă de CECCAR.  

(2) Secretariatul comisiei de examinare verifică identitatea candidaților și permite accesul 

acestora în sălile de examen. 

(3) Accesul candidaților în sălile de examen nu este permis cu telefoane mobile, agende 

electronice, căști audio, cărți, alte materiale scrise, aparate audio/video/de înregistrare, sau orice 

alte mijloace electronice care permit conectarea la internet/rețele de socializare, fotografierea, 

înregistrarea video, comunicarea cu alte dispozitive electronice, sub sancțiunea eliminării din 

examen. 

Art. 14. (1) Subiectele de examen sunt proprietatea intelectuală a CECCAR, acesta 

deținând dreptul de copyright. Este interzisă fotografierea sau filmarea subiectelor de examen. 

(2) Este interzisă mediatizarea subiectelor de examen sub orice formă, atât scrisă cât și în 

spațiul online, fără acordul CECCAR, sub sancțiunea prevăzută de legislația în materia drepturilor 

de proprietate intelectuală. 

Art. 15. Instrucțiunile privind derularea probei de examen se prezintă de secretariatul 

comisiei de examinare. 

Art. 16. Proba de aptitudini se desfășoară ca probă orală. 

Art. 17. (1) Pe parcursul derulării probei de aptitudini se interzice candidaților să comunice 

cu alte persoane sau cu exteriorul, să copieze, să transmită materiale care permit copiatul sau să 

schimbe cu alte persoane materiale care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor, fiind 

aplicabilă sancțiunea eliminării din examen. 
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(2) Tentativa de fraudare se sancționează cu eliminarea din examen. 

Art. 18. Secretariatul comisiei de examinare asigură pe toată perioada desfășurării probei 

de aptitudini respectarea prevederilor prezentelor norme și a instrucțiunilor privind derularea 

probei de aptitudini. 

Art. 19. (1) Rezultatele probei de aptitudini se comunică candidaților și se afișează pe 

pagina web a CECCAR. 

(2) Rezultatele obținute de candidați nu pot fi contestate. 

  

                                                                   Capitolul III 

Dispoziţii finale 

 

Art.20. Cetăţenii unui alt stat membru al U.E. sau aparţinând S.E.E. ori Confederaţiei 

Elveţiene care nu îndeplinesc condițiile art. 3 pot dobândi în România accesul la profesie și 

exercitarea acesteia, respectiv statutul de membru CECCAR și calitatea de expert contabil sau 

contabil autorizat, în aceleași condiții ca cetățenii români. 

Art.21. (1) În termen de 90 de zile de la data afișării rezultatelor finale, candidații admiși 

la proba de aptitudini au obligația finalizării formalităților de înscriere ca membru CECCAR. 

(2) Nerespectarea termenului prevăzut la alin. (1) atrage obligația pentru candidați de a relua 

procesul de recunoaștere a calificării, inclusiv de a susține și a promova din nou proba de aptitudini.  

Art.22. În cazul în care președintele Consiliului superior al CECCAR este în 

imposibilitatea de a-și exercita atribuțiile stabilite conform prezentului regulament, acestea se 

exercită de către Biroul permanent al Consiliului Superior al CECCAR. 

Art.23. (1) Reglementările în aplicarea prezentelor norme  se aprobă de Consiliul superior 

al CECCAR. 

(2) In aplicarea prevederilor prezentelor norme, personalul CECCAR are responsabilitatea 

implementării măsurilor adecvate pentru protecția datelor cu caracter personal. 

Art.24. (1) Cuantumul taxelor de analiză a dosarelor, precum și de înscriere la proba de 

aptitudini se stabilește prin hotărâre a Consiliului superior al CECCAR.  

(2)Taxele se achită de fiecare candidat înaintea depunerii dosarului, respectiv înaintea susținerii 

probei de aptitudini. 

Art.25.  (1) La data intrării în vigoare a prezentelor norme, Normele nr.5914/2008 se 

abrogă. 

 (2) Orice alte reglementări CECCAR se aplică în măsura în care nu contravin prezentelor norme.   

 

 

*NORMA privind organizarea probei de aptitudini pentru persoanele fizice din statele membre ale 

Uniunii Europene, ale Spațiului Economic European și din Confederația Elvețienă și cetățenii 

români care au dobândit calitatea de expert contabil/contabil autorizat în aceste state a fost aprobată 

prin Hotărârea Consiliului superior al CECCAR nr. 20/566/2020. 

 


