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INTRODUCERE 

 

Ghidul privind certificarea competenţelor şi recunoaşterea calificărilor pentru profesiile din 

domeniul contabilităţii constituie unul din rezultatele proiectului „Reţeaua Autorităţilor 

Competente pentru Calificările Profesionale din România (IMI PQ NET România)” 

implementat de către Ministerul Educaţiei Naţionale (MEN) în parteneriat cu Autoritatea 

Naţională pentru Calificări (ANC) şi cu Institutul pentru Politici Sociale (IPS), co-finanţat din 

Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor 

Umane 2007 – 2013 (POSDRU). 

 

In cadrul proiectului IMI PQ NET România au fost analizate, împreună cu autorităţile 

competente (AC) membre în Grupul de Lucru al proiectului, procedurile de certificare a 

competenţelor şi procesele de recunoaştere a calificărilor pentru fiecare profesie reglementată 

în parte şi, pe această bază, au fost dezvoltate scheme standard pentru procedura de certificare 

a competenţelor şi pentru procesul de recunoaştere a calificărilor corespunzătoare profesiilor 

reglementate. Rezultatul final al acestor activităţi îl constituie materialul „Termeni de 

referinţă standard orientativi pentru procedurile de validare şi certificare a competenţelor 

şi procesele de recunoaştere a calificărilor”, anexat la prezentul ghid. 

 

Acest material cuprinde terminologia de bază (definiţiile termenilor utilizaţi şi în ghiduri) şi 

schemele de standardizare pentru procedurile de certificare a competenţelor şi pentru 

procesele de recunoaştere a calificărilor şi de aceea a stat  la baza elaborării unui număr de 30 

de ghiduri de certificare şi recunoaştere pentru diferite profesii reglementate, ghiduri menite 

să sprijine AC din România în eforturile lor de standardizare a acestor proceduri şi procese, 

prin informarea lor cu privire la practicile AC omoloage din alte state membre (SM) ale UE. 
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Totodată, fiecare ghid se adresează persoanelor care au dobândit calificări în domeniul 

respectiv în România şi doresc să practice profesia într-unul din SM prezentate în ghid. 

 

Analiza a fost realizată  pentru România şi încă 8  SM ale UE ( Austria, Cehia, Danemarca, 

Germania, Italia, Marea Britanie, Olanda şi Spania), dar ghidul cuprinde şi unele informaţii cu 

caracter general, rezultate din cercetarea bazei de date cu profesiile reglementate din toate SM 

ale UE, ale Spaţiului Economic European (SEE) şi Confederaţia Helvetică, dezvoltate de 

Comisia Europeană (CE), Directia Generală pentru Piaţa Internă Unică (DG Internal Market) 

(http://ec.europa.eu/internal_market/qualifications/regprof/index.cfm?newlang=en). Autorii 

ghidurilor au cercetat legislaţia europeană şi a statelor respective referitor la modul de 

dobândire a calificărilor, sistemul de educaţie şi formare profesională, tipuri de documente de 

certificare a competenţelor (diplome, certificate, atestate de competenţă, titluri profesionale), 

reglementări privitoare la recunoaşterea calificărilor şi la profesii reglementate, conform 

Directivei 2005/36/CE privind recunoaşterea calificărilor profesionale. In cazul unora dintre 

SM ale UE analizate (Danemarca, Germania, Italia, Marea Britanie, Olanda şi Spania), au 

fost organizate vizite de studiu la care au participat reprezentanţii membrilor Reţelei IMI PQ 

NET Ro constituite în cadrul proiectului, precum şi experţi ai MEN şi ANC. In cadrul 

vizitelor, s-au organizat întâlniri  cu reprezentanţi ai AC la nivel naţional, dar şi AC care 

gestionează  diverse profesii reglementate, ocazii cu care autorii ghidurilor au putut colecta 

mai multe informaţii concrete din sursă directă. 

 

In concluzie, realizarea ghidului pentru certificare şi recunoaştere în cazul profesiilor din 

contabilitate are ca scop: 

 sprijinirea Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România 

(CECCAR) în eforturile de standardizare a procedurii de certificare/acordare a titlurilor 

profesionale de expert contabil şi contabil autorizat şi a procesului de recunoaştere a 

calificărilor respective, prin informarea sa cu privire la practicile AC omoloage din alte 

SM ale UE; 

 informarea persoanelor care au dobândit calificări şi titluri profesionale din domeniul 

contabil în România şi doresc să practice profesia într-un  SM al UE prezentat în ghid. 

http://ec.europa.eu/internal_market/qualifications/regprof/index.cfm?newlang=en
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1. SITUAŢIA REGLEMENTĂRII ÎN ROMÂNIA 

ŞI ÎN ALTE STATE MEMBRE ALE UE 

A PROFESIILOR DIN DOMENIUL CONTABILITĂŢII 

 

Actualul cadru normativ european în domeniul recunoaşterii calificărilor profesionale 

dobândite în SM ale UE este format în principal din Directiva 2005/36/CE a Parlamentului 

European şi a Consiliului din 7 septembrie 2005 privind recunoaşterea calificărilor 

profesionale, dar şi de o serie de directive sectoriale în cazul unor profesii care nu sunt 

acoperite sau sunt acoperite numai în anumite situaţii specifice de către Directiva 2005/36/CE 

(cum ar fi, de exemplu, Directiva 2006/43/CE privind auditul statutar în cazul profesiei de 

auditor financiar, Directiva 2002/92/EC în cazul intermediarilor din asigurări sau Directivele 

1977/249/CEE şi 1998/5/CE în cazul avocaţilor). 

 

Directiva 2005/36/CE instituie un sistem de recunoaştere a calificărilor profesionale pentru a 

contribui la flexibilizarea pieţei muncii în UE, pentru a continua liberalizarea în domeniul 

prestării de servicii (Directiva 2006/123/CE privind libera circulaţie a serviciilor), pentru a 

încuraja recunoaşterea automată a calificărilor şi a simplifica procedurile administrative. 

Această directivă se aplică tuturor cetăţenilor europeni care doresc să exercite o profesie 

reglementată, fie cu titlu independent, fie în calitate de salariat, într-un SM altul decât cel în 

care şi-au obţinut calificările profesionale şi face distincţia între „libertatea de a presta 

servicii” şi „libertatea de stabilire” pe baza unor criterii, precum durata, frecvenţa, 

periodicitatea şi continuitatea prestării de servicii. 

 

Din punct de vedere al modului în care se poate face recunoaşterea calificărilor profesionale 

care intră sub incidenţa sa, Directiva 2005/36/CE reglementează următoarele sisteme de 
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recunoaştere: 

 Sistemul recunoaşterii automate a calificărilor atestate de experienţa 

profesională în anumite activităţi industriale, artizanale şi comerciale – activităţi 

enumerate în capitolul II, pentru care elementele luate în considerare la recunoaşterea 

experienţei profesionale sunt durata şi forma acesteia (cu titlu independent sau în 

calitate de salariat) şi formarea prealabilă (element care poate reduce durata 

experienţei profesionale necesare) dovedită printr-un certificat recunoscut de SM sau 

considerat valabil de un organism profesional competent, iar condiţiile de exercitare 

sunt menţionate în listele pentru diferite grupări de sectoare de activitate cuprinse în 

Anexa IV a Directivei; 

 Sistemul recunoaşterii automate a calificărilor pentru profesiile de medic, 

asistent medical, medic stomatolog, medic veterinar, moaşă, farmacist şi arhitect 

– profesii prevăzute în capitolul III, pentru care recunoaşterea automată a titlurilor de 

calificare se face pe baza coordonării condiţiilor minime de formare profesională, 

inclusiv durata minimă a studiilor, titluri de calificare menţionate în anexele V şi VI 

ale Directivei; 

 Sistemul general de recunoaştere a calificărilor – sistem care se aplică profesiilor 

care nu sunt reglementate de norme specifice de recunoaştere şi anumitor situaţii în 

care titularul calificării profesionale nu îndeplineşte condiţiile prevăzute în alte 

sisteme de recunoaştere, sistem care se bazează pe principiul recunoaşterii reciproce, 

fără a aduce atingere aplicării unor măsuri compensatorii în cazul în care există 

diferenţe semnificative între formarea dobândită de persoana în cauză şi formarea 

necesară în SM gazdă (stagii de adaptare de cel mult trei ani sau teste de aptitudini). 

 

Din punct de vedere al nivelului calificărilor supuse sistemului general de recunoaştere, 

Directiva 2005/36/CE distinge 5 niveluri de calificări profesionale: 

 

 atestat de competenţă eliberat de o AC din SM de origine, care certifică fie că titularul 

a dobândit cunoştinţele generale corespunzătoare unei formări la nivel de învăţământ 

secundar sau liceal, fie că a urmat cursuri de formare profesională care nu fac obiectul 
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unui certificat sau al unei diplome, fie că a trecut un examen special fără formare 

prealabilă, fie că are o experienţă profesională de trei ani;  

 certificat care corespunde unui ciclu de studii liceale tehnice sau profesionale sau cu 

caracter general, completat de o formare profesională;  

 diplomă care atestă absolvirea unor cursuri de formare la nivel de învăţământ 

postliceal cu o durată de cel puţin un an sau a unor cursuri de formare care pregătesc 

pentru un nivel comparabil de responsabilităţi şi funcţii;  

 diplomă care atestă absolvirea unor cursuri de formare la nivel de învăţământ 

postliceal sau universitar cu o durată de cel puţin trei ani şi de cel mult patru ani;  

 diplomă care atestă absolvirea unor cursuri de formare la nivel de învăţământ 

postliceal sau universitar cu o durată de cel puţin patru ani.  

 

Profesiile reglementate din domeniul contabilităţii intră sub incidenţa sistemului 

general de recunoaştere a calificărilor, pe mai multe niveluri de calificare, de la 

certificat de absolvire de studii secundare până la diplomă de învăţământ superior cu o 

durată de peste 4 ani. 

 

Ca şi în cazul tuturor celorlalte directive europene, toate statele membre ale UE au fost 

obligate să se conformeze Directivei 2005/36/CE prin transpunerea acesteia în legislaţia 

naţională. De aceea, informaţiile relevante cu privire la procedura şi regulile proceselor de 

recunoaştere valabile în fiecare dintre statele membre sunt cuprinse în legislaţia naţională prin 

care s-a transpus Directiva 2005/36/CE şi pot fi obţinute de la Punctele Naţionale de Contact 

(National Contact Points) pentru recunoaşterea calificărilor, pe care toate aceste state 

membre au avut obligaţia de a le înfiinţa (acestea sunt listate la 

http://ec.europa.eu/internal_market/qualifications/contact/national_contact_points_en.htm). 

 

Alte directive europene cu relevanţă în activitatea contabilă sunt: Directiva 2013/34/CE 

privind situaţiile financiare anuale, situaţiile financiare consolidate şi rapoartele conexe ale 

anumitor tipuri de întreprinderi (care modifică Directiva 2006/43/CE privind auditul legal al 

conturilor anuale şi al conturilor consolidate şi abrogă Directiva 78/660/CEE privind 

http://ec.europa.eu/internal_market/qualifications/contact/national_contact_points_en.htm
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conturile anuale pentru anumite tipuri de companii şi Directiva 83/349/CEE privind conturile 

consolidate), Directiva 2004/109/CE privind armonizarea obligaţiilor de transparenţă în ceea 

ce priveşte informaţia referitoare la emitenţii ale căror valori mobiliare sunt admise la 

tranzacţionare pe o piaţă reglementată, Directiva Serviciilor  2006/123/CE, Directiva 

2005/60/CE privind măsurile de combatere a spălării banilor, Directiva 2011/83/UE privind 

drepturile consumatorilor şi Directiva 2000/31/CE privind comerţul electronic. 

 

Conform Clasificării Activităţilor din Economia Naţională (CAEN), serviciile de audit 

financiar fac parte din aceeaşi grupă de activităţi economice ca şi contabilitatea şi consultanţa 

fiscală (grupa 692 – Activităţi de contabilitate şi audit financiar; consultanţă în domeniul 

fiscal), grupă care, împreună cu grupa 691 – Activităţi juridice, formează Diviziunea 69 – 

Activităţi juridice şi de contabilitate. De aceea, din punct de vedere al activităţilor rezervate 

diferitelor profesii reglementate aferente serviciilor din grupa CAEN 692, în practică există 

multe interferenţe între profesiile de contabilitate, cele de audit financiar şi de consultanţă 

fiscală, diferite de la o ţară la alta. Sunt destul de puţine ţări, cum este cazul României, în care 

există profesii distincte reglementate pe cele trei sub-domenii de activitate. In unele ţări, deşi 

sunt profesii reglementate distinct, există o singură AC la care toţi deţinătorii titlurilor 

profesionale din contabilitate, audit financiar şi consultanţă fiscală sunt obligatoriu membri, 

în alte ţări profesiile au în denumire termenul „contabil”, dar ele sunt reglementate numai 

pentru activitatea, rezervată exclusiv, de audit financiar statutar, pe când activitătile contabile 

nu sunt rezervate numai profesiilor respective (ex. Olanda). În plus, toate studiile identificate 

şi utilizate ca sursă de informaţii tratează profesiile din grupa CAEN 692 împreună, ca 

profesii contabile. De altfel, din punct de vedere al cunoştinţelor necesare practicării 

profesiilor aferente grupei CAEN 692, toate aceste profesii au o bază comună (de aceea FEE 

– Fédération des Experts-comptables Européens/Federation of European Accountants 

(Federaţia Experţilor Contabili/Contabililor Europeni) tratează în lucrarea sa „Structure and 

Organisation of the Accountancy Profession” atât profesiile contabile propriu-zise, cât şi 

profesiile de auditor financiar şi de consultant fiscal (în ţările în care cea din urmă este o 

profesie distinctă). 
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Din acelaşi motiv, în sistemul IMI – platforma electronică de schimb de informaţii între AC 

din SM ale UE, SEE şi Federaţia Helvetică în vederea recunoaşterii reciproce a calificărilor 

profesionale, există mai multe categorii generice în care se încadrează profesiile reglementate 

din domeniul contabilităţii: Auditor/accountant (auditor/contabil), Accountant/tax advisor 

(contabil/consultant fiscal), Accounting technician (tehnician contabil), Commissioned 

bookkeeper (contabil împuternicit), Management accountant (contabil de gestiune), 

Payroll accountant (contabil în salarizare), Public finance accountant  (contabil în finanţe 

publice). După cum rezultă şi din denumirea celor două categorii generice Auditor/accountant 

şi Accountant/tax advisor, SM au înscris în aceste categorii nu numai profesii de 

contabilitate, ci şi profesiile reglementate din audit financiar şi, respectiv, profesiile din 

consultanţa fiscală. Ca urmare, pentru a trata în ghidul dedicat CECCAR (căci în cadrul 

proiectului au fost elaborate ghiduri distincte şi pentru Camera Auditorilor Financiari din 

România - CAFR şi pentru Camera Consultantilor Fiscali din România - CCF) numai 

profesiile reglementate din punct de vedere al activităţilor din sub-domeniul contabilităţii, a 

fost necesar ca din aceste două categorii generice să identificăm şi să eliminăm profesiile din 

sub-domeniile auditului financiar şi consultanţei fiscale.  

 

In schimb, profesiile reglementate care au rezervate exclusiv (alte calificări/profesii nu au 

dreptul să desfăşoare activitatea respectivă) sau partajat (numai două sau mai multe 

calificări/profesii reglementate au dreptul să desfăşoare respectiva activitate, nu însă persoane 

care nu deţin niciuna din calificările în cauză) atât activităţi contabile, cât şi activităţi de audit 

financiar sau de consultanţă fiscală, au fost cuprinse în analiza prezentată în prezentul ghid. 

 

In tabelul 1.1 este redată situaţia profesiilor contabile reglementate din perspectiva Directivei  

2005/36/CE privind recunoaşterea calificărilor profesionale, profesii extrase din baza de date 

a sistemului IMI, din toate categoriile generice enumerate mai sus. 
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Tabelul 1.1 

Profesiile contabile reglementate înscrise în sistemul IMI 

 

SM 

Denumirea profesiei în 

SM/categoria generică în 

care este înscrisă 

profesia, în engleză / 

traducere în română 

Denumirea AC Nivel de calificare 

ROMÂNIA 

Contabil autorizat/ 

Auditor/accounatnt 
Corpul Experţilor Contabili şi 

Contabililor Autorizaţi din 

România (CECCAR) 

www.ceccar.ro 

SEC-certificat de absolvire 

învăţământ secundar, art.11b 

Expert contabil/ 

Accountant/tax advisor 

PS4 - Diplomă de nivel post-

secundar (exact 4 ani),  

Art. 11e 

AUSTRIA 

Gewerblicher Buchhalter/ 

Accounting technician/ 

contabil comercial 

 

Bundesministerium für 

Wirtschaft, Familie und 

Jugend/Ministerul 

Economiei, Familiei şi 

Tineretului 

www.bmwa.gv.at 

Kammer der 

Wirtschaftstreuhänder 

(KWT)/ Camera Contabililor 

Publici 

www.kwt.or.at 

DSE-Diplomă de nivel post-

secundar, incl. Anexa II 

(ex.92/51, Anexa C,D), 

Art.11c 

Selbständige Buchhalter / 

Accounting technician/ 

contabil independent 

Buchhalter/ 

Public finance accountant/ 

contabil certificat 

Paritaetische Kommission 

Bilanzbuchhaltungsberufe/ 

Comisia Paritară pentru 

contabilitatea de gestiune 

info@bilanzbuchhaltung.or.at 

 

 

 

Bilanzbuchhalter / 

Management accountant/ 

Contabil de gestiune 

certificat 

Personalverrechner / Payroll 

Accountant/ contabil de 

personal/ salarizare 

http://www.ceccar.ro/
http://www.bmwa.gv.at/
http://www.kwt.or.at/
mailto:info@bilanzbuchhaltung.or.at
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SM 

Denumirea profesiei în 

SM/categoria generică în 

care este înscrisă 

profesia, în engleză / 

traducere în română 

Denumirea AC Nivel de calificare 

BELGIA 

Comptable agréé/ 

Erkend boekhouder/ 

Accountant/tax advisor/ 

contabil agreat 

Institut professionnel des 

comptables et fiscalistes 

agréés/ Insitutul Profesional 

al Contabililor şi Fiscaliştilor 

Agreaţi 

www.ipcf.be 

 

 

 

 

 

 

PS3 - Diplomă de nivel post-

secundar (3-4ani), Art. 11d 

 

 

 

 

 

PS3 - Diplomă de nivel post-

secundar (3-4ani), Art. 11d 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comptable-fiscaliste agréé/ 

Erkend boekhouder-fiscalist/ 

Accountant/tax advisor/ 

contabil fiscalist agreat 

 

Expert-comptable/accountant/   

Accountant/tax advisor/ 

expert contabil 

SPF Economie, P.M.E., 

Classes moyennes et Energie, 

Direction générale de la 

régulation et de 

l’organisation du marché, 

Service audit, droit 

comptable, coopératives/ 

Min. Economiei, IMM, 

Clasei Mijlocii şi Energiei – 

Direcţia Generală 

Reglementarea şi 

Organizarea Pieţei, serviciul 

de audit, drept contabil, 

cooperative 

 

Institut des experts-

comptables et des conseils 

fiscaux/ Institutul Experţilor 

Contabili şi Consultanţilor 

Fiscali 

www.iec-iab.be 

http://www.ipcf.be/
http://www.iec-iab.be/
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SM 

Denumirea profesiei în 

SM/categoria generică în 

care este înscrisă 

profesia, în engleză / 

traducere în română 

Denumirea AC Nivel de calificare 

BULGARIA 

Дипломиран експерт-

счетоводител (одитор)/ 

Auditor/accounatnt/ 

expert contabil diplomat 

(auditor) 

 

Institute of Certified Public 

Accountants/ Institutul 

Contabililor Publici 

Certificaţi 

PS3 - Diplomă de nivel post-

secundar (3-4ani), Art. 11d 

CEHIA 

Činnost účetních poradců, 

vedení účetnictví, vedení 

daňové evidence/ 

Auditor/accounatnt/ 

consultanţă în contabilitate, 

servicii de contabilitate, 

contabilitate fiscală 

Ministerstvo průmyslu a 

obchodu/ Ministerul 

Industriei şi Comerţului 

www.mpo.cz 

SEC-certificat de absolvire 

învăţământ secundar, art.11b 

CIPRU 

Λογιστής/ 

Auditor/accounatnt/ 

contabil/auditor 

Institute of Certified Public 

Accountants of Cyprus/ 

Institutul Contabililor  

Publici Certificaţi din Cipru 

www.icpac.org.cy 

PS3 - Diplomă de nivel post-

secundar (3-4ani), Art. 11d 

FRANŢA 

Expert comptable/ 

Accountant/tax advisor/ 

expert contabil 

Conseil supérieur de l’Ordre 

des experts-comptables/ 

Consiliul Superior al 

Ordinului Experţilor 

Contabili 

PSM-Diplomă de nivel post-

secundar (mai mult de 4 ani), 

Art.11e 

 

GRECIA 

Ihdikos kostologissis sti 

viomichania/ 

Accounting technician/ 

contabilitatea costurilor în 

industrie şi IMM 

 

 

DSE-Diplomă de nivel post-

secundar, incl.Anexa II (ex. 

92/51, Anexa C, D), Art.11c 

 

http://www.mpo.cz/
http://www.icpac.org.cy/
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SM 

Denumirea profesiei în 

SM/categoria generică în 

care este înscrisă 

profesia, în engleză / 

traducere în română 

Denumirea AC Nivel de calificare 

Ihdikos mihanografimenou 

logistiriou/ 

Accounting technician/ 

contabilitate pe calculator 

 

 

 

 

PS3 - Diplomă de nivel post-

secundar (3-4ani), Art. 11d 

Logistís (AEI-TEI)/ 

Accountant/tax advisor/ 

contabil 

 

IRLANDA 

Accounting technician/ 

Accounting technician/ 

tehnician contabil 

Institute of Chartered 

Accountants in Ireland/ 

Institutul Experţilor Contabili 

în Irlanda 

www.icai.ie 
DSE-Diplomă de nivel post-

secundar, incl.Anexa II (ex. 

92/51, Anexa C, D), Art. 11c 
Technician accountant/ 

Accountant/tax advisor/ 

contabil tehnician 

Institute of Certified Public 

Accountants in 

Ireland/Institutul Contabililor 

Publici Certificaţi în Irlanda 

www.cpaireland.ie 

Certified accountant/ 

Accountant/tax advisor/ 

contabil certificat 

Association of Chartered 

Certified Accountants/ 

Asociaţia Experţilor 

Contabili Certificaţi 

www.ireland.accaglobal.com PS3 - Diplomă de nivel post-

secundar (3-4ani), Art. 11d Incorporated Public 

Accountant/ 

Accountant/tax advisor/ 

contabil public 

incorporat/înregistrat 

Institute of Incorporated 

Public Accountants/ Institutul 

Contabililor Publici 

Incorporaţi (Inregistraţi) 

www.iipa.ie 

ISLANDA 

Löggiltur endurskoðandi/ 

Accountant/tax advisor/ 

expert contabil 

Ministry of Finance/ 

Ministerul Finanţelor 

 

PS3 - Diplomă de nivel post-

secundar (3-4ani), Art. 11d 

http://www.icai.ie/
http://www.cpaireland.ie/
http://www.ireland.accaglobal.com/
http://www.iipa.ie/
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SM 

Denumirea profesiei în 

SM/categoria generică în 

care este înscrisă 

profesia, în engleză / 

traducere în română 

Denumirea AC Nivel de calificare 

ITALIA 

Commercialista ed esperto 

contabile/ 

Auditor/accounatnt/ contabil 

public şi expert contabil 

Ministero della Giustizia, 

Direzione Generale della 

Giustizia civile, Libere 

Professioni/ Ministerul 

Justiţiei, DG Justiţie civilă, 

Profesii liberale 

www.giustizia.it 

 

 

Ordine dei Dottori 

Commercialisti e degli 

Esperti Contabili/ Ordinul 

Contabililor Publici 

Diplomaţi şi al Experţilor 

Contabili 

PS4 - Diplomă de nivel post-

secundar (exact 4 ani),  

Art.11 e 

Ragioniere, perito 

commerciale/ 

Accountant/tax advisor/ 

contabil (înaintea adoptării 

titlului de expert contabil) PS3 - Diplomă de nivel post-

secundar (3-4ani),  

Art. 11d 

Dottore commercialista/ 

Accountant/tax advisor/ 

contabil public diplomat 

LIECHTEN-

STEIN 

Buchhalter/ 

Accounting technician/ 

contabil 

Amt für Volkswirtschaft 

www.llv.li/amstsstellen/llv-

avw-home.htm 
DSE-Diplomă de nivel post-

secundar, incl. Anexa II 

(ex.92/51, Anexa C, D), 

Art.11c 

Wirtschaftsprüfer/ 

Accountant/tax advisor/ 

contabil public 

FMA Finanzmarktaufsicht 

/Autoritatea pentru Pieţe 

Financiare 

www.fma-li.li 

LUXEMBURG 

Expert comptable/ 

Accountant/tax advisor/ 

expert contabil 

Ministère des Classes 

moyennes/ Min. Claselor 

Mijlocii 

www.mdt.public.lu 

PS3 - Diplomă de nivel post-

secundar (3-4ani), Art. 11d 

MALTA 

Accountant/ 

Auditor/accounatnt/ 

Contabil 

Accountancy Board/Consiliul 

Contabilităţii 

 

PS3 - Diplomă de nivel post-

secundar (3-4ani), Art. 11d 

http://www.giustizia.it/
http://www.llv.li/amstsstellen/llv-avw-home.htm
http://www.llv.li/amstsstellen/llv-avw-home.htm
http://www.fma-li.li/
http://www.mdt.public.lu/
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SM 

Denumirea profesiei în 

SM/categoria generică în 

care este înscrisă 

profesia, în engleză / 

traducere în română 

Denumirea AC Nivel de calificare 

MAREA 

BRITANIE 

Chartered Public finance 

accountant/ 

Public finance accountant/ 

Contabil în finanţe publice 

certificat 

Chartered Institute of Public 

Finance & Accountancy/ 

Institutul Certificat pentru 

Finanţe Publice şi 

Contabilitate 

www.cipfa.org.uk 

PS3 - Diplomă de nivel post-

secundar (3-4ani), Art. 11d 

Chartered management 

accountant/ 

Management accountant/ 

Contabil de gestiune 

certificat 

Chartered Institute of 

Management Accountants 

(CIMA)/ Institutul Certificat 

al Contabililor de Gestiune 

 

www.cimaglobal.com 

Chartered Certified 

Accountant/ 

Auditor/accounatnt/ contabil 

expert certificat 

Association of Chartered 

Certified Accountants 

(ACCA)/Asociaţia 

Contabililor Experţi 

Certificaţi 

www.accaglobal.com  

Chartered accountant/ 

Auditor/accounatnt/ expert 

contabil 

Institute of Chartered 

Accountants in England and 

Wales (ICAEW)/ Institutul 

Experţilor Contabili în 

Anglia şi Wales 

Institute of Chartered 

Accountants of Scotland 

(ICAS)/ Institutul Experţilor 

Contabili în Scoţia 

www.icas.org.uk  

http://www.cipfa.org.uk/
http://www.cimaglobal.com/
http://www.accaglobal.com/
http://www.icas.org.uk/
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SM 

Denumirea profesiei în 

SM/categoria generică în 

care este înscrisă 

profesia, în engleză / 

traducere în română 

Denumirea AC Nivel de calificare 

NORVEGIA 

Autorisert regnskapsfører/ 

Accountant/tax advisor/ 

contabil extern autorizat 

Kredittilsynet/ Autoritatea de 

Supraveghere Financiară a 

Norvegiei 

www.kredittilsynet.no 

PS3 - Diplomă de nivel post-

secundar (3-4ani), Art. 11d 

POLONIA 

Usługowe Prowadzenie Ksiąg 

Rachunkowych (Aneks - A - 

Kodeks dobrej praktyki)/ 

Commissioned bookkeeper/ 

servicii de contabilitate 

(Anexa A – Codul de bună 

practică) 

Minister Finansów/ Ministerul 

Finanţelor 

www.mf.gov.pl PSM-Diplomă de nivel post-

secundar (mai mult de 4 ani), 

Art.11e 

PORTUGALIA 

Técnico oficial de contas/ 

Accountant/tax advisor/ 

contabil oficial (autorizat) 

Ordem dos Técnicos Oficiais 

de Contas/ Ordinul 

Contabililor Oficiali 

(Autorizaţi) 

www.ctoc.pt 

PS3 - Diplomă de nivel post-

secundar (3-4ani), Art. 11d 

 

UNGARIA 
Mérlegképes könyvelő/ 

Auditor/accounatnt/ contabil 

certificat 

Ministry for National 

Economy/ Ministerul 

Economiei Naţionale 

DSE-Diplomă de nivel post-

secundar, incl. Anexa II 

(ex.92/51, Anexa C, D), 

Art.11c 

 

Sursa: prelucrare facută de autor cu informaţii din sistemul IMI - 

http://ec.europa.eu/internal_market/qualifications/regprof/index.cfm?action=profession&id_professio

n=2100 (la 30.04.2013)  

 

Din cele prezentate în tabelul de mai sus, se remarcă faptul că, în destul de multe ţări, 

profesiile din domeniul serviciilor de contabilitate sunt reglementate (19 ţări au înscris 36 de 

profesii în sistemul IMI), în unele dintre ele existând mai multe profesii reglementate, pe de o 

parte, pe diferite niveluri de calificare, pe de altă parte, pe diferite specializări la acelaşi nivel 

http://www.kredittilsynet.no/
http://www.mf.gov.pl/
http://www.ctoc.pt/
http://ec.europa.eu/internal_market/qualifications/regprof/index.cfm?action=profession&id_profession=2100
http://ec.europa.eu/internal_market/qualifications/regprof/index.cfm?action=profession&id_profession=2100
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de calificare de bază. Dar sunt şi SM în care dintre toate profesiile contabile în sensul general 

(întreaga grupă CAEN 692), numai profesia de auditor financiar este reglementată, prin 

transpunerea Directivei 2006/43/CE privind auditul legal (statutar) al conturilor anuale şi al 

conturilor consolidate (ex. Spania).  

 

Din punct de vedere al calificării de bază, există cerinţe diferite pentru acelaşi titlu. De 

exemplu, pentru expertul contabil, în Franţa este nevoie de o calificare de bază obţinută în 

învăţământul de stat (diplomă de contabilitate şi gestiune – DCG, obţinută după bacalaureat - 

3 ani; diplomă superioară de contabilitate şi gestiune – DSCG, obţinută după DCG – 2 ani; 

diplomă de expertiză contabilă – DEC, obţinută după DSCG), diploma superioară de 

contabilitate şi gestiune DSCG acordând dreptul de obţinere a statutului de expert contabil 

stagiar şi înscrierea în Registrul Ordinului Experţilor Contabili.  

 

In Italia, pentru a deveni expert contabil este nevoie de diplomă de licenţă în economie şi 

managementul afacerilor sau diplomă de licenţă în ştiinţe economice (economie generală). 

 

Si modalitatea de reglementare diferă de la o ţară la alta, acoperind practic toate mecanismele 

de reglementare identificate de CE, DG Internal Market and Services
1
:  

 prin rezervare de activităţi – exclusiv sau partajat – persoanelor care posedă o anumită 

calificare/anumitor profesii; 

 prin titluri profesionale protejate prin lege, fără ca posesorilor acestor titluri să le fie 

rezervate activităţile specifice; 

 auto-reglementare de către asociaţiile profesionale care impun membrilor lor anumite 

standarde profesionale şi un cod de etică şi conduită profesională (cu respectarea 

legislaţiei naţionale şi a legislaţiei UE, în special a reglementărilor în domeniul 

concurenţei); 

 reglementarea activităţilor/serviciilor prin licenţe şi autorizaţii (în sensul că 

intreprinzătorilor li se impune să aibă un număr minim de persoane cu experienţă şi 

                                                 
1
 DG Internal Market and Services - Final Report – Study to provide an Inventory of Reserves of Activities 

linked to professional qualifications requirements in 13 Member States & assessing their economic impact, 

January 2012, p.4 
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calificare adecvate prestării serviciilor respective pentru a putea fi autorizaţi/a primi 

licenţa de funcţionare). 

 

Coroborând informaţiile privind reglementarea profesiilor contabile din mai multe studii 

comparative realizate la nivelul UE
2
 şi completându-le cu informaţii din documente naţionale 

(spre actualizare), vom prezenta în continuare modul de reglementare a profesiilor contabile 

în cele 9 SM analizate. 

 

In România, titlurile protejate de expert contabil şi contabil autorizat sunt reglementate prin 

Ordonanţa Guvernului (OG) nr. 65/1994 privind organizarea activităţii de expertiză contabilă 

şi a contabililor autorizaţi, republicată, cu modificările ulterioare, iar AC pentru ambele 

profesii este Corpul  Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România – 

CECCAR.. Cele două titluri profesionale reflectă reglementarea activităţilor contabile pe 

două niveluri de calificare, de unde derivă şi diferenţa în ceeace ce priveşte activităţile pe 

care le pot desfăşura experţii contabili şi cele pe care le pot desfăşura contabilii autorizaţi.  

 

Conform OG 65/1994 republicată, expertul contabil poate executa, pentru persoanele fizice şi 

juridice, următoarele lucrări:  

 ţine sau supraveghează contabilitatea şi întocmeşte sau verifică şi semnează situaţiile 

financiare;  

 acordă asistenţă privind organizarea şi ţinerea contabilităţii;  

 efectuează analize economico-financiare;  

                                                 
2 In principal: FEE - Key Features on Structure and Organisation of the Accountancy Profession across 30 

European countries, 26 March 2012, la 

http://www.fee.be/images/publications/qualification/Intro_Structure_and_Organisation_of_the_Profession27320

12401312.pdf – fişele pe cele 9 SM ale UE pe care am realizat analiza comparativă; DG Internal Market and 

Services - Final Report – Study to provide an Inventory of Reserves of Activities linked to professional 

qualifications requirements in 13 Member States &assessing their economic impact, January 2012 - anexa H a 

raportului final, la http://ec.europa.eu/internal_market/qualifications/docs/news/20120214-annex_en.pdf - fişele 

pe 7 SM analizate, România şi Austria nefăcând parte din eşantionul de ţări pe care s-a realizat analiza. 

 

http://www.fee.be/images/publications/qualification/Intro_Structure_and_Organisation_of_the_Profession2732012401312.pdf
http://www.fee.be/images/publications/qualification/Intro_Structure_and_Organisation_of_the_Profession2732012401312.pdf
http://ec.europa.eu/internal_market/qualifications/docs/news/20120214-annex_en.pdf
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 efectuează expertize contabile dispuse de organele judiciare sau solicitate de persoane 

fizice şi juridice în condiţiile prevăzute de lege;  

 execută alte lucrări cu caracter financiar-contabil, de organizare administrativă şi 

informatică;  

 îndeplineşte, potrivit dispoziţiilor legale, atribuţiile prevăzute în mandatul de cenzor la 

societăţile comerciale;  

 acordă asistenţa de specialitate necesară pentru înfiinţarea şi reorganizarea  

societăţilor comerciale;  

 efectuează pentru persoane fizice şi juridice servicii profesionale care presupun 

cunoştinţe de contabilitate.  

 

Contabilul autorizat are competenţa de a ţine contabilitatea şi de a pregăti lucrările în vederea 

întocmirii situaţiilor financiare.  

 

In plus, Legea nr. 149/2013, publicată în MO nr. 257 din 9 mai 2013, aduce completări 

actelor normative care reglementează activităţile de expertiză contabilă, de evaluare a 

bunurilor, de audit financiar, de consultanţă fiscală şi de practician în insolvenţă, stipulând 

clar că profesioniştii din aceste domenii pot desfăşura o activitate complementară numai dacă 

sunt calificaţi pentru ea şi sunt membri în organizaţiile care coordonează profesiile liberale 

vizate. Mai exact, Legea nr. 149/2013 prevede punctual că “Experţii contabili pot efectua 

activităţile de audit financiar, consultanţă fiscală şi evaluare numai după dobândirea, în 

condiţiile legii, a calităţii de auditor financiar, consultant fiscal sau evaluator autorizat, 

după caz, şi înscrierea ca membri în organizaţiile care coordonează profesiile liberale 

respective”
3
. Rezultă de aici, pe de o parte, că toate activităţile de expertiză contabilă sunt 

rezervate exclusiv profesiei de expert contabil, dar, pe de altă parte, că experţii contabili nu 

au alte activităţi rezervate partajat sau autorizări incluse din domeniul auditului financiar, 

evaluării, reorganizării judiciare şi lichidării sau consultanţei fiscale, deoarece fiecare dintre 

                                                 
3
Legea nr. 149 din 30.04.2013 privind aprobarea OG nr.23/2012 pentru modificarea şi completarea OUG 

nr.90/2008 privind auditul statutar al situaţiilor financiare anuale şi al situaţiilor financiare anuale consolidate şi a 

OG nr. 65/1994 privind organizarea activităţii de expertiză contabilă şi a contabililor autorizaţi şi pentru 

modificarea altor acte normative, MO nr.257 din 9 mai 2013  
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aceste activităţi este rezervată exclusiv uneia dintre celelalte profesii financiare liberale 

reglementate distinct în România.  

 

Experţii contabili şi contabilii autorizaţi sunt în mod obligatoriu înregistraţi în Tabloul 

CECCAR (în care sunt înregistrate şi societăţile comerciale de expertiză contabilă şi 

contabilitate autorizate de către CECCAR), costul înregistrării fiind de cca. 40 de euro pentru 

experţii contabili şi de cca. 20 de euro pentru contabilii autorizaţi. 

 

In privinţa supravegherii în interes public a activităţii profesiilor contabile – prevedere a 

Directivei 2006/43/CE privind auditul legal al conturilor anuale şi al conturilor consolidate – 

în România, conform OG nr. 23/2013 pentru modificarea şi completarea OUG 90/2008 

(privind auditul statutar al situaţiilor financiare anuale şi al situaţiilor financiare anuale 

consolidate, cu modificările şi completările ulterioare, OUG care transpune Directiva 

2006/43/CE) şi a OG nr.65/1994, Consiliul pentru Supravegherea Publică a Activităţii de 

Audit Statutar (CSPAAS) a devenit Consiliul pentru Supravegherea în Interes Public a 

Profesiei Contabile (CSIPPC), în scopul lărgirii sferei supravegherii publice şi asupra 

membrilor CECCAR
4
.  

 

In Austria, profesiile contabile sunt reglementate de Bilanzbuchhaltungsgesetz - BibuG 

(Legea contabilităţii de gestiune), lege care a fost modificată substanţial, noua formă intrând 

în aplicare de la 1 ianuarie 2013. Astfel, cele 2 profesii reglementate anterior - Gewerblicher 

Buchhalter - GBH (contabil comercial) şi Selbständige Buchhalter - SBH (contabil 

independent) au fost desfiinţate, iar posesorii licenţelor comerciale GBH şi SBH au fost 

transferaţi la una din cele trei noi profesii reglementate: Bilanzbuchhalter - Bibu (Contabil 

                                                 
4
 În ce măsură însă CSIPPC se ocupă deja şi de supravegherea în interes public a membrilor CECCAR este total 

neclar, căci pe website-ul CSIPPC, în afară de sigla de pe prima pagină, restul informaţiilor sunt tot despre 

CSPAAS, inclusiv în prezentarea membrilor Consiliului Superior apar reprezentanţi ai Comisiei Naţionale de 

Valori Mobiliare, Comisiei de Supraveghere în Asigurări şi Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii 

Private, organisme de supraveghere a pieţelor financiare care din luna mai 2013 au fuzionat într-un singur 

organism de supraveghere a celor trei pieţe financiare – Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF). 
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de gestiune/expert contabil), Buchhalter – BH (contabil autorizat) şi Personalverrechner – 

PV (contabil de personal/salarizare).  

 

Pentru aceste trei profesii a fost creată o nouă AC, Paritaetische Kommission 

Bilanzbuchhaltungsberufe - PK (Comisia Paritară pentru Contabilitatea de Gestiune) 

formată din reprezentanţi ai celor două camere implicate în gestionarea acestor profesii: 

Kammer der Wirtschaftstreuhänder - KWT  (Camera Contabililor Publici, AC pentru 

profesiile reglementate de auditor financiar - Wirtschaftsprüfer şi consultant fiscal – 

Steuerberater) şi Wirtschaftskammer Österreich - WKO (Camerele Economice Austriece, 

reprezentantele tuturor firmelor şi întreprinzătorilor din Austria în dialogul social, camere 

implicate şi în sistemul de învăţământ secundar şi terţiar vocaţional/profesional din Austria). 

 

Modalitatea de reglementare a celor trei profesii este aceea de acordare de licenţă/autorizaţie 

de afaceri (nivelul de calificare de bază fiind acelaşi) în care sunt specificate serviciile ce pot 

fi prestate. Tipul de licenţă acordată este funcţie de numărul de ani de experienţă şi de 

examenul diferenţiat la care este supus solicitantul. Este posibilă trecerea de la o licenţă la 

alta (superioară) şi asocierea posesorilor de diferite licenţe în aceeaşi firmă (inclusiv cu 

auditorii şi consultanţii fiscali membri ai KWT).  

 

Conform PK
5
, noua lege a fost adoptată în scopul liberalizării cadrului de reglementare a 

profesiilor contabile, creării unei situaţii de competitivitate şi transparenţă pe piaţă şi 

asigurării unor servicii de calitate, adecvate diferitelor segmente de piaţă, în conformitate cu 

cerinţele Pieţei Interne Unice a UE, iar noul cadru de reglementare a condus la creşterea 

numărului de licenţe de la cca. 5000 (pentru GBH şi SBH până la 1 ianuarie 2013) la peste 

10.000 de licenţe pentru actualele trei profesii.  

 

Noua AC are în responsabilitate organizarea examenelor, acordarea şi retragerea 

licenţei/autorizaţiei comerciale, aspectele organizatorice şi disciplinare şi aplicarea 

reglementărilor internaţionale.  

                                                 
5
 PK – Independent accountancy in Austria, la 

http://www.bilanzbuchhaltung.or.at/Independant%20Accountancy%20in%20Austria.pdf 

http://www.bilanzbuchhaltung.or.at/Independant%20Accountancy%20in%20Austria.pdf
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In luna ianuarie 2013, PK a realizat transferul foştilor deţinători de autorizaţii GBH şi SBH 

(care erau înscrişi în registrul KWT) la WKO, la sectorul economic de tehnologie a 

informaţiei, consultanţă şi contabilitate (Unternehmensberater, Informationstechnologen 

und Buchhalter – UBIT), grupa profesiilor contabile. 

 

In Republica Cehă, profesiile din domeniul contabilităţii nu sunt reglementate prin lege, 

există numai cerinţe legate de experienţa profesională, prevăzute în Codul comercial (Trade 

Licensing Act No 455/1991), pentru obţinerea autorizaţiei de afaceri/prestare a serviciilor. De 

aceea, autorităţile cehe au înscris în sistemul IMI categoria generică Činnost účetních 

poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence (consultanţă în contabilitate, 

contabilitate, contabilitate fiscală). 

 

In Italia, titlurile profesionale din domeniul contabilităţii,  Dottore commercialista (contabil 

public certificat) şi Esperto contabile (expert contabil), sunt reglementate prin D. Lgs. 28 

giugno 2005, n. 139. Costituzione dell’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti 

contabili (Legea privind constituirea Ordinului Contabililor Publici Certificaţi şi al Experţilor 

Contabili). Până la reforma din 2005, existau reglementări separate  pentru  profesiile dottore 

commercialista şi ragioniere, deşi aveau multe competenţe comune. De la adoptarea Legii 

139/2005, reglementările şi organismul profesional au fost unificate şi noul titlu profesional 

esperto contabile  a înlocuit titlul ragioniere.  

 

Din punct de vedere al activităţilor rezervate, titlul Dottore commercialista include toate 

activităţile pe care le poate desfăşura expertul contabil şi câteva activităţi rezervate în plus. 

Astfel, ambele profesii pot presta servicii de contabilitate, expertiză judiciară contabilă, 

consultanţă fiscală, administrarea patrimoniului persoanelor supuse măsurilor speciale de 

prevenire a criminalităţii, consultanţă în dreptul muncii, evaluarea activelor, audit financiar 

nestatutar, iar dottori commercialisti, în plus, pot fi şi practicieni în insolvenţă, pot face parte 

din consiliile de auditori ale firmelor şi îşi pot reprezenta clienţii în faţa autorităţilor 

administrative. 
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Inregistrarea în registrul organismului profesional Consilio Nazionale dei Dottori 

Commercialisti e degli Esperti Contabili – CNDCEC (Consiliul Naţional al Contabililor 

Publici Certificaţi şi Experţilor Contabili), Secţiunea A – Dottori commercialisti şi Secţiunea 

B – Esperti contabili, este obligatorie şi este făcută de filialele teritoriale ale CNDCEC, taxa 

de înregistrare fiind de cca. 500 euro.  

 

Ministero della Giustizia, Direzione Generale della Giustizia civile, Libere Professioni 

(Ministerul Justiţiei, Direcţia Generală Justiţie civilă, profesii liberale) este AC şi organism 

de supraveghere pentru ambele profesii. 

 

In Olanda, profesiile Accountant – administratieconsulent (consultant în contabilitate) şi 

Registeraccountant (contabil înregistrat) sunt reglementate numai prin prisma rezervării 

exclusive a activităţii de audit financiar, pe când serviciile de contabilitate pot fi prestate şi de 

persoane care nu sunt înregistrate la Institutul NBA, AC pentru aceste două profesii. Cu alte 

cuvinte, pentru prestarea cu caracter permanent numai a activităţilor de contabilitate, nu şi a 

celor de audit financiar, nu se cere recunoaşterea calificărilor contabile dobândite în alte SM. 

 

In Danemarca, Germania şi Spania, profesiile contabile nu sunt reglementate. 

 

In Marea Britanie, în majoritatea cazurilor, accesul pe piaţă nu este restricţionat prin 

rezervarea de activităţi unor anumite calificări/profesii reglementate, dar protecţia 

consumatorilor este asigurată prin existenţa titlurilor profesionale protejate legal, deţinătorii 

acestor titluri fiind membri ai asociaţiilor profesionale/institutelor care acordă titlurile şi care 

reglementează activitatea membrilor lor. Statutul de organism “chartered” (protejat legal) 

demonstrează că există o profesie distinctă în domeniul respectiv de activitate, iar organismul 

care acordă titlul/titlurile are capacitatea de a stabili şi menţine standarde tehnice şi etice 

ridicate în rândul membrilor săi. Statutul de organism “chartered” confirmă, de asemenea, 

faptul că organizaţia şi membrii săi sunt recunoscuţi ca experţi în domeniul respectiv de 

activitate, care este de interes public. 
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In domeniul contabilităţii, orice persoană în Marea Britanie se poate numi contabil şi poate 

presta servicii de contabilitate, dar există şi 4 titluri profesionale protejate legal (chartered) 

fără ca deţinătorii lor să aibă rezervate activităţile de contabilitate.  

 

Titlurile şi asociaţiile/institutele care le acordă sunt următoarele: 

 

 Chartered Certified Accountant (contabil chartered certificat/expert contabil 

certificat), titlu conferit de Association of Chartered Certified Accountants – ACCA 

(Asociaţia Contabililor Certificaţi Chartered/Experţilor Contabili Certificaţi);  

 Chartered Management Accountant conferit de Chartered Institute of Management 

Accountants – CIMA (Institutul Chartered/Certificat al Contabililor de Gestiune);  

 Chartered Public Finance Accountant conferit de Chartered Institute of Public 

Finance and Accountancy – CIPFA (Institutul Chartered/Certificat de Finanţe 

Publice şi Contabilitate);  

 Chartered Accountant (contabil chartered/expert contabil) acordat de  Institute of 

Chartered Accountants in England and Wales – ICAEW (Institutul Contabililor 

Chartered/Experţilor Contabili în Anglia şi Wales) şi de Institute of Chartered 

Accountants of Scotland – ICAS (Institutul Contabililor Chartered/Experţilor 

Contabili din Scoţia)
6
. 

 

Fiecare institut în parte este organism de reglementare pentru membrii săi (dar statutul de 

membru este voluntar), iar activitatea lor este supravegheată de Professional Oversight 

Board – POB (Consiliul de Supraveghere Profesională), o structură din cadrul Consiliului de 

Raportare Financiară (Financial Reporting Council – FRC).  

 

                                                 
6
 Am utilizat două variante de traducere a titlurilor şi AC din Marea Britanie deoarece în unele texte româneşti 

de profil, termenul ‘Chartered” este preluat ca atare, iar în altele (ex. documentele CECCAR) titlul “chartered 

accountant” este asimilat titlului profesional de expert contabil din România. 
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Taxele de înregistrare şi de eliberare a certificatului de practicare (în sensul utilizării titlului 

profesional protejat) sunt următoarele
7
: 

 

 ACCA - cotizaţia de membru este de 193 lire sterline, iar taxa de eliberare a 

certificatului de practicare este de 385 lire sterline; 

 CIMA – 234 lire sterline pentru membri şi 85 lire sterline pentru membru în practică; 

 CIPFA – 285 lire sterline cotizaţia de membru şi 200 lire sterline schema de asigurare 

de practicare; 

 ICAEW - 300 lire sterline cotizaţia de membru şi 268 lire sterline taxa pentru 

certificatul de practicare; 

 ICAS - 396 lire sterline cotizaţia de membru şi 474 lire sterline taxa pentru certificatul 

de practicare. 

                                                 
7
 Informaţii preluate din FEE - Key Features on Structure and Organisation of the Accountancy Profession across 

30 European countries, 26 March 2012 
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2. PROCEDURILE DE CERTFICARE A COMPETENŢELOR 

APLICATE DE AC DIN ŢĂRILE ÎN CARE PROFESIILE SUNT 

REGLEMENTATE 

 

 

Raportat la Directiva 2005/36/CE privind recunoaşterea calificărilor profesionale, se poate 

observa din tabelul 1.1 că nivelul de calificare de bază variază în cazul profesiilor contabile 

reglementate – unele sunt de nivel de studii medii, altele de nivel post-secundar, fie de 

învăţământ superior vocaţional/profesional, fie de învăţământ universitar cu durata de 3 – 4 

ani sau peste 4 ani. 

 

In tabelul 2.1 am prezentat în mod comparativ cerinţele de acordare a titlurilor aferente 

profesiilor contabile şi de formare profesională continuă/dezvoltare profesională continuă 

numai în România şi în acele SM ale UE analizate în care profesiile contabile sunt 

reglementate, şi anume: Austria şi Italia.  

 

De asemenea, vom prezenta separat, în cazul Marii Britanii,  cerinţele impuse în acest 

domeniu de către cele 5 institute care acordă titlurile profesionale protejate. 
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Tabelul 2.1 

Situaţia calificărilor necesare pentru practicarea profesiilor contabile reglementate în 

SM ale UE analizate 

SM Austria Italia România 

Cerinţe de formare 

obligatorii pentru 

dobândirea titlului/ 

autorizaţiei de 

practicare 

Toate cele trei profesii 

presupun acelaşi nivel 

de calificare de bază 

prin formare 

structurată specială în 

sistemul dual de 

învătământ profesional 

şi tehnic: ciclu total de 

învăţământ de 18 ani, 

din care formare 

profesională de min. 9 

ani (4 ani studii 

tehnice secundare şi 5 

ani practică şi formare 

profesională finalizată 

cu examen 

profesional) 

+ 

Ani de experienţă în 

muncă (în creştere pt. 

PV-BH-Bibu) 

+ 

Examen diferenţiat la 

PK 

+  

Licenţă/autorizare 

comercială  

 

Diplomă universitară 

de studii economice 

(licenţă pt. esperto 

contabile,  

master pt. dottore 

commercialista) 

+ 

3 ani practică 

+ 

Examen de stat pt. 

obţinerea titlului 

profesional 

 

Diplomă universitară 

de studii economice 

(licenţă) pt. expert 

contabil/ diplomă de 

studii medii pt. contabil 

autorizat, recunoscute 

de MEN 

+ 

Examen de admitere la 

stagiul de practică  

+ 

3 ani stagiu de practică 

+ 

Examen de aptitudini 

pt. obţinerea titlului 

profesional 

FPC/ dezvoltare 

profesională 

continuă 

Da, legea prevede 

min. 30 de ore FPC/an 

Da, organizată de 

filialele teritoriale ale 

CNDCEC 

Da, în conformitate cu 

Programul Naţional de 

Dezvoltare 

Profesională Continuă 

(PNDPC) al CECCAR, 

derulat la nivelul celor 

42 de filiale judeţene, 

pe baza Standardului 

Profesional nr. 38 prin 

care s-a transpus 

standardul IES 7 al  

IFAC 
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SM Austria Italia România 

Aplicarea 

standardelor 

profesionale 

 CNDCEC stabileşte şi 

aplică standarde 

profesionale sub 

supravegherea Min. 

Economiei şi 

Finanţelor şi a Consob 

în cazul firmelor de 

audit de interes public 

 

Da, CECCAR dezvoltă 

şi aplică standarde 

profesionale  pe baza 

standardelor IFAC 

Măsuri disciplinare Da, în 

responsabilitatea PK 

Da, CNDCEC adoptă 

măsuri disciplinare 

sub supravegherea  

Min. Economiei şi 

Finanţelor şi a Consob 

în cazul firmelor de 

audit de interes public 

 

Da 

 

 

Sursa informaţiilor: FEE – Key Features on Structure and Organisation of the Accountancy 

Profession across 30 European countries, 26 March 2012; DG Internal Market and Services – Final 

Report – Study to provide an Inventory of Reserves of Activities linked to professional 

qualifications requirements in 13 Member States &assessing their economic impact, January 2012 – 

anexa H (pentru Italia, căci Austria şi România nu au fost incluse în eşantionul de ţări analizate), 

legislaţia naţională în cazul Austriei 

  

 

 

In cazul celor 5 institute britanice, recunoscute ca organisme de calificare (Recognised 

Qualifying Bodies), cerinţele de acces şi de dobândire a calificarii/titlului profesional 

protejat sunt prezentate sintetic în tabelul 2.2. 
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Tabelul 2.2 

Cerinţe de acces şi programele de calificare pentru dobândirea titlurilor profesionale 

protejate în Marea Britanie 

 ACCA CIMA CIPFA ICAW ICAS 

Condiţii de 

acces la 

calificare 

a) diplomă de 

învăţământ 

secundar 

b) diplomă 

universitară/ 

postuniv. 

c) calificare 

de Certified 

Accounting 

Technician 

(CAT)  

 

a)Acces liber, dar 

studenţii trebuie 

să obţină 

Certificate în 

Business 

Accounting 

înainte de a urma 

programul de 

calificare 

b) calificare AAT 

a) diplomă de 

învăţământ 

secundar 

b) diplomă 

universitară/ 

postuniv. 

c) calificare 

AAT  

 

a) diplomă de 

învăţământ 

secundar 

b) diplomă 

universitară/ 

postuniv. 

c) certificat 

ICAEW în 

Finanţe, 

contabilitate şi 

afaceri (CFAB) 

d) calificare 

AAT 

a) diplomă de 

învăţământ 

secundar 

b) diplomă 

universitară/ 

postuniv. 

c) calificare 

AAT  

 

Formarea 

obligatorie pt 

calificare 

Studiu şi  

susţinerea a 

14 examene  

de calificare 

ACCA 

+ modul de 

etică 

profesională 

+ 3 ani 

experienţă 

practică 

relevantă 

5 examene pt. 

Certificate in 

Business 

Accounting + 

studiu şi 10 

examene de 

calificare + 

3 ani experienţă 

practică relevantă 

12 module, 3 

etape:  

1.Prof. 

certificate; 

2.Prof. 

diploma; 

3.Strategic 

phase + loc de 

muncă pt 

experienţă 

practică 

relevantă (de 

regulă 3 ani)  

Program 

calificare 

ACA: 15 

module 

formare+ 450 

zile practică+ 

dezvoltare 

profesională 

iniţială+ 

formare 

structurată în 

etică 

Contract  de 

practică la 

angajator 

autorizat ICAS 

(3 ani de 

regulă) + 

studiu şi 3 

etape de 

examene + curs 

de etică în 

afaceri 

 

Sursa: FEE, Key Features on Structure and Organisation of the Accountancy Profession across 30 

European countries, 26 March 2012 
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3. PROCESELE DE RECUNOAŞTERE A CALIFICĂRILOR 

DOBÂNDITE ÎN ALTE SM ALE UE PENTRU PRACTICAREA 

PROFESIILOR DIN DOMENIUL CONTABILITĂŢII 

 

 

Statisticile din sistemul IMI, făcute pe baza datelor despre mobilitatea profesioniştilor pe cele 

două modalităţi de prestare (prin stabilire/exercitare cu caracter permanent a profesiei lor în 

alt SM al UE, SEE şi Elveţia sau prestare temporară/ocazională) şi pe fiecare categorie 

generică de profesii în parte, înregistrate în baza de date până în prezent, nu sunt relevante ca 

atare în cazul profesiilor contabile, căci, aşa cum am arătat în Capitolul 1 al ghidului, SM ale 

UE, SEE şi Confederaţia Helvetică au înscris profesiile reglementate din domeniul 

contabilităţii la diverse categorii generice, dintre care însă doar câteva cuprind numai profesii 

contabile propriu-zise, pe când altele reflectă nu numai mobilitatea contabililor, ci şi a 

profesiilor reglementate de auditor financiar şi de consultant fiscal care au fost înregistrate în 

respectivele categorii generice.  

 

De aceea, statisticile prezentate în continuare se bazează pe prelucrările proprii ale datelor cu 

privire strict la deciziile de recunoaştere înregistrate de SM ale UE, SEE şi Confederaţia 

Helvetică cu privire la profesiile reglementate pentru activitatea de contabilitate. 

 

Situaţia privind deciziile de recunoaştere a calificărilor pentru stabilirea/exercitarea cu 

caracter permanent, în perioada 2008 – 2012, a profesiilor contabile este prezentată în 

tabelul 3.1. 
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Tabelul 3.1 

Statistica deciziilor de recunoaştere a calificărilor dobândite în alte SM ale UE,  

SEE şi Confederaţia Helvetică pentru profesiile contabile  

(2008 – 2012) 

 

Tara gazdă: 

profesii 

reglementate 

Profesia pentru 

care s-a adoptat 

decizia de 

recunoaştere 

Tara de origine  

a calificării 

Nr. 

decizii 

pozitive 

Nr. 

decizii 

negative 

Nr. 

decizii 

neutre 

Total 

decizii 

Belgia:  

21= 5 + 4 +  

12 solicitări 

din 7 SM 

Comptable-

fiscaliste agree/ 

Erkend 

boekhouder-

fiscalist 

11=4+2+5 

Bulgaria 1 0 1 2 

Italia 0 1 1 2 

Luxemburg 0 0 1 1 

Olanda 1 0 1 2 

România 2 1 1 4 

Expert-

comptable/ 

accountant/ 

10=1+2+7 

 

Franţa 0 1 4 5 

Luxemburg 0 0 1 1 

Marea Britanie 0 0 1 1 

Olanda 1 1 1 3 

Cehia : 

8 decizii 

pozitive la 

solicitări din 4 

SM 

Činnost účetních 

poradců, vedení 

účetnictví, 

vedení daňové 

evidence 

8   0      0 

Franţa 1 0 0 1 

Germania 3 0 0 3 

Italia 3 0 0 3 

Polonia 1 0 0 1 

Cipru : 

249 decizii 

pozitive la 

solicitări din 1 

SM 

 

Λογιστής 

249     0     0 

Cehia 1 0 0 1 

Marea Britanie 249 0 0 249 
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Tara gazdă: 

profesii 

reglementate 

Profesia pentru 

care s-a adoptat 

decizia de 

recunoaştere 

Tara de origine  

a calificării 

Nr. 

decizii 

pozitive 

Nr. 

decizii 

negative 

Nr. 

decizii 

neutre 

Total 

decizii 

Franţa : 

47 = 31 + 8 + 

8 

din 11 SM 

Expert 

comptable 

47=31+8+8 

Austria 1 0 0 1 

Belgia 3 0 2 5 

Germania 2 0 0 2 

Irlanda 2 0 0 2 

Italia 2 2 1 5 

Luxemburg 3 4 0 7 

Malta 1 0 0 1 

Marea Britanie 12 1 3 16 

Polonia 1 0 0 1 

Portugalia 1 0 0 1 

România  4 1 1 6 

Grecia: 

23 = 2 + 4 +17  

din 2 SM şi 

Elveţia 

Logistís (AEI-

TEI) 

23=2+4+17 

Elveţia 1 0 1 2 

Marea Britanie 1 3 15 19 

Olanda 0 1 1 2 

Italia: 

24 = 2 + 7 + 

15 din 7 SM  

Commercialista 

ed esperto 

contabile 

24= 2+7+15 

Bulgaria 1 0 0 1 

Grecia 0 0 1 1 

Luxemburg 0 2 1 3 

Marea  Britanie 1 0 1 2 

Polonia 0 0 1 1 

România  0 0 5 5 

Spania 0 5 6 11 

Polonia: 

21 = 8 + 3 + 

10 din 4 SM 

Usługowe 

Prowadzenie 

Ksiąg 

Rachunkowy  

21=8+3+10 

Germania 3 1 6 10 

Irlanda 2 0 1 3 

Marea Britanie 2 2 3 7 

Slovacia 1 0 0 1 
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Tara gazdă: 

profesii 

reglementate 

Profesia pentru 

care s-a adoptat 

decizia de 

recunoaştere 

Tara de origine  

a calificării 

Nr. 

decizii 

pozitive 

Nr. 

decizii 

negative 

Nr. 

decizii 

neutre 

Total 

decizii 

Portugalia: 

1 decizie 

pozitiva din 1 

SM  

Técnico oficial 

de contas 

14=3+4+7 

Marea Britanie 1 0 0 1 

România: 

7 decizii 

pozitive la 

cereri din 4 

SM 

Expert contabil 

7      0      0 

Cipru 1 0 0 1 

Finlanda 1 0 0 1 

Franţa 2 0 0 2 

Italia 3 0 0 3 

Ungaria: 

1 decizie 

neutră din 1 

SM 

Mérlegképes 

könyvelő : 

 0  0   1 

Marea Britanie 0 0 1 1 

10 ţări gazdă 11 profesii 20 ţări 313 26 63 402 

 

 

 

Sursa: prelucrări făcute de autor cu date din baza sistemului IMI la data de 16.07.2013, situaţia 

deciziilor de prestare permanentă, numai pentru profesiile de contabili din toate categoriile generice în 

care acestea au fost înscrise – la 

http://ec.europa.eu/internal_market/qualifications/regprof/index.cfm?action=profession&id_professio

n=2100&tab=countries&quid=2&mode=asc&maxRows=*#top 

 

Notă: în cazul României, datele din sistemul IMI au fost completate cu informaţiile furnizate de 

CECCAR 

http://ec.europa.eu/internal_market/qualifications/regprof/index.cfm?action=profession&id_profession=2100&tab=countries&quid=2&mode=asc&maxRows=*#top
http://ec.europa.eu/internal_market/qualifications/regprof/index.cfm?action=profession&id_profession=2100&tab=countries&quid=2&mode=asc&maxRows=*#top
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Din această situaţie statistică putem remarca faptul că România se numără printre cele 10 SM 

ale SEE care au primit solicitări de recunoaştere a calificărilor dobândite în Italia, Franţa, 

Cipru şi Finlanda, dar nu se află în clasamentul primelor 5 ca număr de decizii adoptate. 

Cipru ocupă primul loc în acest clasament, cu 62% din totalul deciziilor de recunoaştere 

adoptate în perioada 2008 – 2012. Daca ţinem cont însă că toate cele 249 de decizii – toate 

pozitive şi fără aplicarea unui test de aptitudini - se referă la persoane care au dobândit 

calificarea în Marea Britanie, s-ar putea de fapt să fie vorba de cetăţeni ciprioţi care au 

obţinut una din calificările britanice chiar în Cipru sau au studiat în Marea Britanie, ceeace ce 

reflectă nu neapărat mobilitatea profesioniştilor, ci mai degrabă calitatea calificărilor 

britanice şi recunoaşterea lor pe plan internaţional.  

 

Ca ţară de origine a calificărilor contabile, România ocupă poziţia a II-a (cu 4% din totalul 

solicitărilor de recunoaştere), după Marea Britanie şi la egalitate cu Germania, cu 15 

solicitanţi de recunoaştere a calificării lor: 4 solicitări în Belgia, pentru practicarea profesiei 

de contabil-fiscalist (2 decizii pozitive, o respingere şi o solicitare fiind încă examinată), 6 

solicitări în Franţa pentru practicarea profesiei de expert contabil (4 decizii pozitive, o 

respingere şi o solicitare în curs de examinare) şi 5 solicitări în Italia pentru practicarea 

profesiei de expert contabil (conform înregistrărilor făcute de AC din Italia în sistemul IMI, 

toate solicitările au fost formulate în 2011 şi figurează ca fiind încă în curs de examinare în 

2012).  

 

Pe ansamblu, majoritatea calificărilor dobândite în alte SM au fost recunoscute (78% dintre 

decizii au fost pozitive), ceea ce reflectă un grad ridicat de încredere reciprocă între SM ale 

SEE în privinta formării profesionale în domeniul contabilităţii. 

 

Grafic, statistica mobilităţii în regim de stabilire/prestare permanentă a profesiilor contabile 

se prezintă astfel: 
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Grafic 3.1 - Structura  recunoaşterii calificărilor contabile pe tipuri de decizii,  

2008 - 2012 

78%
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16%
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Grafic 3.2 – Structura pe ţări gazdă a deciziilor de recunoaştere a calificărilor contabile, 

2008 – 2012 
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Grafic 3.3 – Structura pe ţări de origine a solicitărilor de recunoaştere a calificărilor 

contabile, 2008 – 2012 
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Sursa: toate cele trei grafice sunt realizate pe baza datelor prelucrate de autor din baza de date a CE  

cu profesiile reglementate prezentate în tabelul 3.1 

 

 

 

In topul celor mai mobile profesii în regim de prestare permanentă (stabilire), pe întreaga 

perioadă de raportare, categoriile generice existente în sistemul IMI care cuprind profesiile 

contabile, s-au plasat pe  următoarele poziţii: 

 poziţia 45 – auditor/accountant, cu 460 decizii; 

 poziţia 70 – accountant/tax advisor, cu 198 decizii. 

 

Din cele 448 de categorii generice care figurează în top (pentru care s-au înregistrat cereri de 

recunoaştere în perioada 2008 - 2012), cu cele 402 decizii adoptate, numai profesiile 

contabile, selectate din aceste categorii generice, ar ocupa poziţia 51. 
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Procesul de recunoaştere a calificării se impune numai în cazul stabilirii/prestării cu caracter 

permanent. Aşa cum am precizat încă din capitolul 1 al acestui ghid, profesiile contabile 

reglementate intră sub incidenţa sistemului general de recunoaştere a calificărilor prevăzut în 

Directiva 2005/36/CE privind recunoaşterea calificărilor profesionale. In acest caz, 

recunoaşterea nu este automată, ci necesită o comparaţie între formarea profesională 

prevăzută în cele două state – cel în care solicitantul şi-a dobândit calificarea (ţara de origine) 

şi cel în care acesta doreşte să-şi exercite profesia cu caracter permanent (ţara gazdă), precum 

şi posibilitatea, în caz de “diferenţe substanţiale”, a aplicării de măsuri compensatorii (test de 

aptitudini sau perioadă de adaptare – articolul 23 din Directivă). 

 

Pentru recunoaşterea în sistemul general, cererea de recunoaştere este adresată AC din SM 

gazdă. Această cerere trebuie să fie însoţită de o serie de documente şi certificate prevăzute în 

anexa VII la Directiva 2005/36/CE. 

 

Documentele ce pot fi solicitate odată cu depunerea cererii de recunoaştere sunt: 

 

 dovada naţionalităţii 

 dovada stabilirii în alt SM al UE, SEE sau Confederaţia Helvetică 

 documente privind calificarea profesională, competenţele şi experienţa practică: 

atestat de competenţe sau evidenţa calificării formale eliberate de AC din SM de 

origine;  

 alte documente, dacă ele sunt solicitate şi celor care au dobândit calificarea respectivă 

în SM gazdă – dovezi de bună reputaţie, de solvabilitate, dovada că solicitantul este 

apt din punct de vedere medical, starea financiară, asigurare profesională. 

 

AC din SM gazdă poate solicita, numai pentru documentele cele mai importante, copii şi 

traduceri autentificate notarial, nu însă şi pentru documentele standardizate (ex. paşaport, 

carte de identitate). De asemenea, nu pot fi solicitate documentele în original, ci numai copii. 

In cazul în care solicitantul nu poate furniza toate informaţiile solicitate, AC din ţara gazdă 

trebuie să încerce să le obţină de la AC din SM de origine prin sistemul IMI. 
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Ca procedură de recunoaştere, AC din SM gazdă trebuie ca, în decurs de o lună, să 

confirme primirea dosarului şi să atragă atenţia asupra oricăror documente lipsă, dacă este 

cazul. Termenul limită ca AC să acorde recunoaşterea sau să decidă aplicarea unei măsuri 

compensatorii este de 4 luni. Orice respingere trebuie motivată. Respingerea sau neadoptarea 

unei decizii, în termenul anterior menţionat, poate fi contestată în faţa instanţelor naţionale. 

 

Testul de aptitudini poate fi aplicat în condiţiile în care AC din SM gazdă, pe baza 

documentelor primite, determină care sunt diferenţele dintre cele două calificări care trebuie 

acoperite de măsurile compensatorii. Cum activităţile contabile impun cunoaşterea legislaţiei 

naţionale în materie, testul de aptitudini este o măsură compensatorie utilizată în majoritatea 

cazurilor de recunoaştere a acestor calificări. In viziunea Comisiei Europene, AC din SM 

gazdă ar trebui să organizeze cel puţin două sesiuni de teste de aptitudini pe an. Pentru 

realizarea procesului de recunoaştere şi organizarea testului de aptitudini, AC poate percepe o 

taxă cu condiţia ca aceasta să nu depaşească costurile implicate şi să nu fie discriminatorie 

faţă de propriii resortisanţi puşi în situaţii similare. 

 

Odată obţinută recunoaşterea calificării, solicitantul poate practica profesia în aceleaşi 

condiţii cu cei care au dobândit calificarea în SM gazdă, reglementările profesionale din SM 

gazdă fiind aplicabile, inclusiv utilizarea titlului profesional din această ţară.  

 

In tabelul 3.2 prezentăm caracteristicile procesului de recunoaştere a calificărilor contabile în 

cele 3 SM analizate care au profesii contabile reglementate, căci într-o ţară în care profesia nu 

este reglementată (Danemarca, Germania, Spania), accesul pe piaţă este liber. O persoană 

care doreşte să presteze serviciile de contabilitate în Marea Britanie, nu trebuie să parcurgă 

procesul de recunoaştere a calificării decât dacă doreşte să devină membrul unuia dintre cele 

5 institute, ca să utilizeze titlul profesional conferit de acesta. 
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Tabelul 3.2 

Cerinţe de recunoaştere a calificării pentru stabilirea/prestarea cu caracter permanent 

a serviciilor de contabilitate în SM analizate care au profesii contabile reglementate 

 

SM Austria Italia România 

AC pentru recunoaşterea 

calificărilor   

PK Ministerul Justiţiei 

 

CECCAR 

Procedura de 

recunoaştere a 

calificărilor 

Test de aptitidini Test de aptitidini  Test de aptitidini 

AC pentru testul de 

aptitudini 

PK CNDCEC CECCAR 

Forma testului Oral Scris şi oral Oral (interviu) 

Principalele subiecte Legislaţia 

austriacă 

relevantă 

Legislaţie 

comercială, fiscală, 

a profesiei, drept 

civil procesual, 

insolvenţă, aspecte 

de etică şi 

deontologie 

profesională 

Legislaţia comercială, 

contabilă, fiscală +  

studiu de caz  pe 

probleme de 

contabilitate, fiscalitate, 

organizare şi 

funcţionare firme,  

organizare şi 

funcţionare a CECCAR 

Limba de testare Germana Italiana Nu este impusă 

Frecvenţa organizării 

testelor de aptitudini 

La cerere De 2 ori pe an  În funcţie de solicitări 

Posibilitatea reluării 

testului 

- da da 

 

Sursa informaţiilor: FEE – Key Features on Structure and Organisation of the Accountancy Profession 

across 30 European countries, 26 March 2012 pentru Italia;  

PK pentru Austria, CECCAR pentru România 
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In cazul prestării temporare / cu caracter ocazional a serviciilor de contabilitate, nu 

există obligaţia de a solicita recunoaşterea calificării, ci doar, în unele ţări, obligaţia de a 

depune o declaraţie în ţara gazdă şi de a o reînnoi anual, dacă este cazul.  

 

In sistemul IMI nu au fost înscrise pană în prezent declaraţii de prestare temporară în cazul 

profesiilor contabile, drept care nu există nici statistici privind mobilitatea în regim de 

prestare temporară. 

 

In tabelul 3.3 prezentăm însă prevederile cu privire la prestarea temporară a serviciilor de 

contabilitate din cele 3 SM analizate care au profesii contabile reglementate. 

 

 

Tabelul 3.3 

Cerinţe pentru prestarea temporară a serviciilor de contabilitate în SM ale UE analizate 

în care profesiile sunt reglementate 

 

SM Austria Italia România 

Declaraţie  

proforma  

NU Da –  

necesită reinnoire anuală 

Da –  

necesită reinnoire anuală 

 

 

 

Date solicitate 

Nu, numai 

cerinţe de 

furnizare de 

informaţii 

clientului 

 Date personale 

 Calificarea 

 Serviciile ce vor fi 

prestate 

 Asigurare 

profesională 

 Date personale 

 Serviciile ce vor fi 

prestate 

 Asigurare profesională 
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SM Austria Italia România 

 

 

 

 

 

 

Documente 

solicitate 

NU La prima declaraţie sau la 

modificare:   

 document de 

identitate,  

 dovada de stabilire în 

ţara de origine,  

 dovada că nu are 

interdicţie temporară/ 

definitivă de practicare 

sau sancţiuni 

 dovada cetăţeniei în SM 

al SEE, Elveţia;  

 atestat de cunoaştere a 

limbii române;  

 dovada calificării 

profesionale;  

 dovadă domiciliu stabil în 

SM al SEE/ Elveţia 

 dovada că nu are 

interdicţie temporară/ 

definitivă de practicare,   

 dovada de activitate 

specifică profesiei 

contabile min.2 ani în 

ultimii 10 ani, dacă 

profesia nu este 

reglementată în  ţara de 

reşedinţă 

AC  pentru 

acordarea 

dreptului de 

prestare 

temporară 

- Ministerul Justiţiei 

 

CECCAR 

Verificări - Sunt permise Da, prin cooperare cu AC din 

alte SM 

Conformitate cu 

reglementările 

SM gazdă 

- Cooperare cu CNDCEC  

şi filialele sale teritoriale 

 

Da 

 

Sursa informaţiilor: FEE – Key Features on Structure and Organisation of the Accountancy Profession 

across 30 European countries, 26 March 2012 
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O posibilitate, mai simplă decât calea juridică/legală, de plângere împotriva unei decizii cu 

privire la recunoaşterea calificării, considerate ca nefiind conformă cu Directiva 2005/36/CE 

privind recunoaşterea calificărilor profesionale, este apelarea la sistemul SOLVIT. 

 

SOLVIT este o reţea on-line, funcţională din iulie 2002, în cadrul căreia SM ale UE 

conlucrează pentru a rezolva, într-o fază pre-legală, problemele create de aplicarea incorectă 

sau neaplicarea de către autorităţile publice a dreptului comunitar privind Piaţa Internă.  

 

Există un centru SOLVIT în fiecare SM al UE, precum şi în Norvegia, Islanda şi 

Liechtenstein. Centrele fac parte din administraţia centrală şi trebuie să dea soluţii la 

problemele ridicate de cetăţeni sau de firme într-un termen de 10 săptămâni, iar utilizarea 

reţelei este gratuită. 

 

Centrul SOLVIT România se află în cadrul Ministerului Afacerilor Europene (poate fi 

contactat la adresa de e-mail solvit@dae.gov.ro). 

 

Condiţiile de funcţionare a mecanismului SOLVIT sunt: 

 

 să fie vorba despre neaplicarea sau aplicarea necorespunzătoare a dreptului european 

de către administraţia unui stat membru,  

 să fie vorba despre un caz transfrontalier, 

 să nu existe deja o acţiune în justiţie pentru soluţionarea sa. 

 

Caracterul transfrontalier nu presupune ca petentul să se afle în alt SM decât cel unde a apărut 

problema. Este suficient să existe un element de extraneitate care să poată face aplicabile 

prevederile dreptului comunitar (de exemplu, un cetăţean român vrea să profeseze în 

Germania şi are dificultăţi la anagajare). Modul de funcţionare a sistemului SOLVIT este 

prezentat în schema următoare. 

 

mailto:solvit@
mailto:solvit@
mailto:solvit@maeur.ro
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Sursa: http://www.romania-actualitati.ro/conceptul_de_cetatenie_europeana-50325  

(la data de 17.07.2013) 

 

 

De exemplu, dacă un cetăţean român are o plângere referitoare la regulile de pe piaţa internă, 

el se va adresa SOLVIT ROMANIA (organizaţia care se poate ocupa de caz depinzând de 

naţionalitatea celui care depune plângerea).  

 

Dacă un cetăţean român a obţinut calificarea în Austria, doreşte să se angajeze în Germania şi 

are o plângere în acest sens, se va adresa centrului din Austria. Cererea va fi analizată şi dacă 

se va considera că acest caz este o încălcare a dreptului comunitar, se va contacta centrul 

LEAD SOLVIT (Centrul SOLVIT responsabil). Dacă acesta este de acord cu propunerea, se 

va merge mai departe, la autoritatea reclamată.  

http://www.romania-actualitati.ro/conceptul_de_cetatenie_europeana-50325
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Clientul este ajutat într-o limbă pe care o înţelege, dar mai important este că există un Centru 

SOLVIT responsabil care ştie ce proceduri trebuie urmate şi ce autorităţi trebuie contactate 

pentru a rezolva problema. Pentru a obţine un rezultat bun, SOLVIT  se bazează pe relaţia cu 

autoritatea reclamată. Aceasta pentru că este o reţea informală şi nu are autoritatea unui 

judecător.  

 

Motivele pentru care nu toate petiţiile sunt soluţionate pot fi: 

 

 anumite probleme care ţin de legislaţia statului membru; dacă nu se poate da o soluţie 

rapidă, cazul se consideră nesoluţionat;  

 autoritatea reclamată nu este dispusă să colaboreze, caz în care petiţionarul este sfătuit 

să se adreseze instanţelor judecătoreşti care sunt în măsură să oblige AC să îşi 

modifice comportamentul corespunzător aspectului reclamat.   
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4. EXERCITAREA PROFESIILOR CONTABILE ÎN UE 

 

Profesiile contabile reglementate fac parte, în general, din categoria profesiilor liberale 

financiare, drept care activitatea de contabilitate poate fi exercitată fie cu statut de liber 

profesionist, fie ca partener sau angajat al unei firme de servicii contabile (sau firmă de 

servicii de contabilitate, audit financiar, consultanţă fiscală, conform codului CAEN 692, care 

este înregistrată şi autorizată să presteze toate aceste tipuri de servicii). De aceea, toate 

registrele naţionale în care în mod obligatoriu sunt înregistraţi cei care exercită profesii 

contabile reglementate, cuprind atât persoane fizice, cât şi persoane juridice – firmele 

autorizate de servicii de contabilitate. 

 

In ciuda diferenţelor de reglementare a profesiilor contabile în rândul SM ale UE, un nivel 

relativ ridicat de armonizare/standardizare s-a obţinut la nivel sectorial, prin eforturile 

organizaţiilor profesionale internaţionale şi europene ale profesioniştilor din domeniul 

contabilităţii şi auditului financiar.  

 

Pe plan global, International Accounting Standards Board – IASB (Consiliul Standardelor 

Internaţionale de Contabilitate), organismul independent de normalizare a standardelor din 

cadrul Fundaţiei IFRS, elaborează şi publică standardele internaţionale de contabilitate (IAS), 

standardele internaţionale de raportare financiară (IFRS) şi interpretările corespunzătoare 

(SICIFRIC).  

 

La nivelul UE, în vederea armonizării informaţiei financiare prezentate de către entităţile care 

aplică IFRS, pentru a asigura un grad înalt de transparenţă şi comparabilitate a situaţiilor 

financiare şi, prin urmare, o funcţionare eficientă a pieţei de capital a Comunităţii şi a Pieţei 

Interne, standardele de contabilitate emise de IASB sunt supuse unei analize, precum şi 
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votării oficiale în cadrul comitetelor special constituite la acest nivel, procesul finalizându-se 

prin emiterea de regulamente comunitare de adoptare a standardelor. Toate regulamentele 

europene de adoptare a standardelor internaţionale de contabilitate publicate de IASB sunt 

emise în baza Regulamentului (CE) nr. 1606/2002, în cadrul căruia standardele internaţionale 

de contabilitate sunt definite ca fiind Standardele Internaţionale de Contabilitate (IAS), 

Standardele Internaţionale de Raportare Financiară (IFRS) şi Interpretările corespunzătoare 

(SICIFRIC), amendamentele ulterioare aduse standardelor respective şi interpretărilor 

aferente, standardele viitoare şi interpretările aferente emise sau adoptate de către IASB. 

 

The International Federation of Accountants – IFAC (Federaţia Internaţională a 

Contabililor), înfiinţată în 1977 de către 63 de membri fondatori din 51 de ţări, a ajuns în 

prezent la 173 de membri şi organizaţii asociate din 129 de ţări şi jurisdicţii din întreaga 

lume, reprezentând astfel aproximativ 2,5 milioane de profesionişti în contabilitate din 

sectorul public, educaţie, din structuri guvernamentale şi din sectorul privat.  

 

La rândul său, Fédération des Experts-comptables Européens/Federation of European 

Accountants  - FEE (Federaţia Experţilor Contabili/Contabililor Europeni) reprezintă peste 

700.000 de profesionişti din Europa prin intermediul celor 45 de organizaţii membre din 33 

de ţări europene şi joacă totodată rolul de Organizaţie Regională a IFAC.  

 

IFAC asigură dezvoltarea profesiilor contabile în interes public prin: 

 

 dezvoltarea standardelor internaţionale de contabilitate a sectorului public (IPSA), de 

audit financiar (ISA), de etică şi formare profesională (IES) şi acordarea de asistenţă 

tehnică pentru adoptarea şi utilizarea lor; 

 facilitarea colaborării şi cooperării organizaţiilor profesionale membre; 

 colaborarea şi cooperarea cu alte organizaţii internaţionale;  

 reprezentarea intereselor profesioniştilor în contabilitate şi audit financiar la nivel 

internaţional. 
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De aceea, au fost adoptate, practic la nivel internaţional, Codul Etic al IFAC dezvoltat de 

The International Ethics Standards Board for Accountants (IESBA), organism independent 

de dezvoltare de standarde de etică şi conduită profesională a contabililor şi auditorilor, cele 8 

Standarde Internaţionale de Formare (IESs) dezvoltate (şi aflate în prezent în etapa de 

revizuire) de International Accounting Education Standards Board  (IAESB):  

 

 IES1 - cerinţele de acces la programele educaţionale de contabilitate,  

 IES2 - dezvoltarea profesională iniţială – competenţe tehnice,  

 IES3 - dezvoltarea profesională iniţială – abilităţi profesionale,  

 IES4 - dezvoltarea profesională iniţială – valori, etică şi atitudini profesionale,  

 IES5 - dezvoltarea profesională iniţială - experienţa practică,  

 IES6 - dezvoltarea profesională iniţială - evaluarea competenţelor profesionale,  

 IES7 - dezvoltarea profesională continuă,   

 IES8 - dezvoltarea profesională pentru partenerii de angajament responsabili pentru 

auditul situaţiilor financiare. 

 

In tabelul 4.1 am preluat din studiul FEE şi din surse naţionale câteva informaţii 

suplimentare privind condiţiile de exercitare a profesiilor contabile, precum şi date statistice 

care sugerează dimensiunea comunităţii profesionale a contabililor calificaţi în cele 3 SM 

analizate care au profesii contabile reglementate. 
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Tabelul 4.1 

Condiţii de exercitare a profesiilor contabile în SM analizate  

care au profesii contabile reglementate  

SM Austria Italia România 

Adresă 

profesională 

Da, în orice SM al SEE Da, rezidenţă sau 

adresă profesională  

în Italia 

Da, rezidenţă sau  

rezidenţă permanentă 

în România 

Infrastructură  

de afacere 

obligatorie 

Profesiile contabile 

reglementate pot fi 

exercitate ca asociaţi în 

firme (care pot cuprinde 

toate cele trei profesii şi 

consultanţii fiscali şi 

auditorii membri ai 

KWT), ca firmă cu unic 

asociat (şi angajat) sau ca 

liber profesionist, toţi 

comercianţii fiind obligaţi 

să fie membri ai WKO 

Ca liber profesionişti 

sau în firme de 

specialitate, 

majoritatea fiind 

firme mici 

Liber profesionişti (PFA) 

sau în societăţi comerciale 

de profil autorizate de 

CECCAR (cu cod CAEN 

6920,  majoritatea 

acţionarilor/ asociaţilor să 

fie membri CECCAR, 

min.51% din capitalul 

social deţinut de aceştia, 

majoritatea membrilor CA 

să fie membri CECCAR) 

Asigurare de 

răspundere 

profesională 

 

Da Da, pentru anumite 

activităţi 

Da, pentru toate serviciile 

prestate 

Număr 

contabili 

calificati 

La începutul anului 2013, 

cca. 10.000 de autorizaţii 

au fost emise pentru cele 

trei noi profesii 

reglementate 

198 esperto contabile 

+ cca. 112.000 

dottore 

commercialista 

35.249 experţi contabili 

(din care 25.835 activi) 

5.342 contabili autorizaţi 

(din care 1.387 activi) 

Număr  

stagiari/an 

- Cca. 26.000 Cca. 1.000 experţi contabili 

+ cca. 50 contabili 

autorizaţi/an 

Sursa informaţiilor: FEE – Key Features on Structure and Organisation of the Accountancy Profession 

across 30 European countries, 26 March 2012; PK – Independent accountancy in Austria 
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5. CONCLUZII 

 

 

Una dintre principalele probleme de recunoaştere a profesiei de „contabil" este că, dacă la 

prima vedere cadrul legal al serviciilor contabile pare unitar în întreaga Europă, în realitate 

acesta variază considerabil în contextul diferenţelor de reglementare fiscală şi de sistem 

juridic al firmelor/societăţilor comerciale.  

 

AC pentru profesiile contabile sunt structuri publice în unele SM sau asociaţiile profesionale 

investite prin lege în alte SM. Dacă este un minister (ex. Italia), organizaţiile profesionale pot 

fi invitate să se implice în decizii. 

 

In domeniul educaţiei şi formării profesionale continue, evaluarea rezultatelor învăţării este 

deja folosită pe scară largă, datorită în special dezvoltării procedurilor în mod independent, la 

nivel sectorial pe plan internaţional (standardele internaţionale de educaţie dezvoltate de 

IAESB, codul de etică profesională dezvoltat de IESBA, calificările de înalt nivel calitativ 

oferite de institutele britanice şi recunoscute pe plan internaţional, în special cele ale ACCA). 

Ca urmare, autorităţile naţionale tind să aibă încredere în diplomele şi certificatele eliberate 

de organisme naţionale ale altor SM, facilitând astfel mobilitatea profesioniştilor din 

domeniul serviciilor de contabilitate în Piaţa Internă Unică a UE.   

 

Din punct de vedere al Directivei 2005/36/CE privind recunoaşterea calificărilor, profesiile 

contabile intră sub incidenţa sistemului general de recunoaştere a calificărilor, la nivel de 

calificare care atestă absolvirea unor cursuri de formare la nivel de învăţământ secundar, 

post-secundar,  fie în învăţământul tehnic şi profesional, fie universitar, cu o durată de 3-4 ani 

sau de cel puţin 4 ani.  
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Tinând cont de faptul că prestarea serviciilor de contabilitate presupune cunoaşterea 

legislaţiei comerciale, fiscale şi a muncii din SM gazdă, testul de aptitudini ca măsură 

compensatorie în procesul recunoaşterii calificărilor dobândite în alt SM se practică pe scară 

largă. 

 

Statisticile din sistemul IMI privind procesele de recunoaştere a calificărilor din perioada 

2008 – 2012 pentru stabilire/prestare cu caracter permanent, demonstrează că profesiile 

contabile sunt printre cele mai mobile profesii care au fost înscrise în sistemul IMI până în 

prezent.  

 

De altfel, procesul de globalizare, pe de o parte, şi procesul de re-reglementare internaţională 

a serviciilor financiare, de la  declanşarea crizei financiare şi economice din 2007, determină 

necesitatea ca şi profesioniştii din domeniul contabilităţii sa-şi urmeze clienţii în procesul de 

internationalizare a  afacerilor lor. 
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Abrevieri 

 

AAT - Association of Accounting Technicians (Asociaţia Tehnicienilor Contabili din Marea 

Britanie care acordă calificarea AAT) 

 

AC – Autoritate Competentă (pentru una/mai multe profesii reglementate) 

 

ACA - Associate of the Institute of Chartered Accountants in England and Wales (calificare 

intermediară a ICAEW) 

 

ACCA – Association of Chartered Certified Accountants (Asociaţia Contabililor Certificaţi 

Chartered/Experţilor Contabili Certificaţi din Marea Britanie) 

 

ANC – Autoritatea Naţională pentru Calificări (din România) 

 

ASF - Autoritatea de Supraveghere Financiară (din România) 

 

BH - Buchhalter (contabil autorizat, profesie înfiinţată în Austria de la 1.01.2013) 

 

Bibu – Bilanzbuchhalter (contabil de gestiune/expert contabil, profesie înfiinţată în Austria 

de la 1.01.2013)  

 

BibuG - Bilanzbuchhaltungsgesetz - (Legea contabilităţii de gestiune în Austria) 

 

CAEN - Clasificarea Activităţilor din Economia Naţională 

 

CAFR – Camera Auditorilor Financiari din România 
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CAT - Certified Accounting Technician (technician contabil certificat, calificare în Marea 

Britanie) 

 

CCF - Camera Consultanţilor Fiscali din România 

 

CE – Comisia Europeană 

 

CECCAR – Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România 

 

CFAB – Certificate in Finance, Accountancy and Business (Certificat în finanţe, contabilitate 

şi afaceri – calificare din Marea Britanie) 

 

CIMA - Chartered Institute of Management Accountants (Institutul Chartered/Certificat al 

Contabililor de Gestiune din Marea Britanie) 

 

CIPFA - Chartered Institute of Public Finance and Accountancy (Institutul 

Chartered/Certificat de Finanţe Publice şi Contabilitate din Marea Britanie) 

 

CNDCEC - Consilio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili 

(Consiliul Naţional al Contabililor Publici Certificaţi şi Experţilor Contabili din 

Italia) 

 

CSIPPC – Consiliul de Supraveghere în Interes Public a Profesiei Contabile (din România) 

 

CSPAAS - Consiliul pentru Supravegherea Publică a Activităţii de Audit Statutar (din 

România, transformat în CSIPPC) 

 

DCG - diplomă de contabilitate şi gestiune obţinută în Franţa 

 

DEC - diplomă de expertiză contabilă obţinută după DSCG în Franţa 
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DG - Direcţie Generală 

 

DSCG - diplomă superioară de contabilitate şi gestiune obţinută după DCG în Franţa  

 

EFP - educaţie şi formare profesională 

 

FEE – Fédération des Experts-comptables Européens/ Federation of European Accountants 

(Federaţia Experţilor Contabili/ Contabililor Europeni) 

 

FPC – formare profesională continuă 

 

FRC – Financial Reporting Council (Consiliul de Raportare Financiară în Marea Britanie) 

 

GBH - Gewerblicher Buchhalter (contabil comercial, profesie existentă în Austria până la 

1.01.2013) 

 

IAESB – International Accounting Education Standards Board (Consiliul Standardelor 

Internaţionale de Educaţie Contabilă) 

 

IAS - International Accounting Standards (Standardele Internaţionale de Contabilitate) 

 

IASB - International Accounting Standards Board (Consiliul Standardelor Internaţionale de 

Contabilitate) 

 

ICAEW - Institute of Chartered Accountants in England and Wales (Institutul Contabililor 

Chartered/Experţilor Contabili în Anglia şi Wales) 

 

ICAS - Institute of Chartered Accountants of Scotland (Institutul Contabililor 

Chartered/Experţilor Contabili din Scoţia) 

 

IESs –  Standardele Internaţionale de Formare (dezvoltate de IAESB) 
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IESBA - The International Ethics Standards Board for Accountants (Consiliul Standardelor 

Internaţionale de Etică pentru Contabili) 

 

IFAC – International Federation of Accountants (Federaţia Internaţională a Contabililor) 

 

IFRS – International Financial Reporting Standards (Standardele Internaţionale de Raportare 

Financiară) 

 

IMI – Internal Market Information system (sistemul informaţional al Pieţei Interne Unice în 

UE) 

 

IPS - Institutul pentru Politici Sociale (din România) 

 

JO – Jurnalul Oficial al UE 

 

KWT - Kammer der Wirtschaftstreuhänder (Camera Contabililor Publici din Austria) 

 

MEN – Ministerul Educaţiei Naţionale (din România) 

 

MO – Monitorul Oficial (din România) 

 

OG - Ordonanţa Guvernului (în România) 

 

OUG - Ordonanţă de Urgenţă a Guvernului (în România) 

 

PK - Paritätischen Kommission Bilanzbuchhaltungsberufe (Comisia Paritară pentru 

Profesiile Contabile din Austria) 

 

PNDPC - Programul Naţional de Dezvoltare Profesională Continuă al CECCAR 

 

POB - Professional Oversight Board (Consiliul de Supraveghere Profesională din Marea 
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Britanie) 

  

PV - Personalverrechner (contabil de personal/salarizare, profesie înfiinţată în Austria de la 

1.01.2013) 

 

SBH - Selbständige Buchhalter (contabil independent, profesie existentă în Austria până la 

1.01.2013) 

 

SEE – Spaţiul Economic European (toate SM ale UE + Islanda, Liechtenstein, Norvegia) 

 

SICIFRIC - interpretările corespunzătoare Standardelor Internaţionale de Raportare     

Financiară 

 

SM – Stat Membru (al Uniunii Europene) 

 

UBIT - Unternehmensberater, Informationstechnologen und Buchhalter (Sectorul economic 

de tehnologie a informaţiei, consultanţă şi contabilitate din cadrul Camerelor 

Economice Austriece – WKO)  

 

UE – Uniunea Europeană 

 

WKO - Wirtschaftskammer Österreich (Camerele Economice Austriece) 

 

WT-Arl - Directiva privind practicarea profesiilor  de contabilitate  publică în Austria 

 

WTBG - Wirtschaftstreuhandberufsgesetz (Statutul de practică profesională a contabililor 

publici din Austria) 
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Link-uri utile 

 

 Regulamentele CE de adoptare a standardelor internaţionale de contabilitate – 

http://ec.europa.eu/internal_market/accounting/legal_framework/regulations_adopting

_ias/original_text_en.htm  

 

 Lista organismelor naţionale de supraveghere în interes public - 

http://ec.europa.eu/internal_market/auditing/links/index_en.htm    

 

 Baza de date a CE cu profesiile reglementate din SM – 

http://ec.europa.eu/internal_market/qualifications/regprof/index.cfm?newlang=en 

 

 Punctele Naţionale de Contact  (National Contact Points) pentru recunoaşterea 

calificărilor din SM – 

http://ec.europa.eu/internal_market/qualifications/contact/national_contact_points_en.

htm 

 

 Centrele SOLVIT din SM - http://ec.europa.eu/solvit 

 

 PK  Austria – http://www.bilanzbuchhaltung.or.at/de/desktopdefault.aspx  

 

 CECCAR - http://ceccar.ro/ro  

 

 CNDCEC - http://www.cndcec.it/Portal/Default.aspx  

 

http://ec.europa.eu/internal_market/accounting/legal_framework/regulations_adopting_ias/original_text_en.htm
http://ec.europa.eu/internal_market/accounting/legal_framework/regulations_adopting_ias/original_text_en.htm
http://ec.europa.eu/internal_market/auditing/links/index_en.htm
http://ec.europa.eu/internal_market/qualifications/regprof/index.cfm?newlang=en
http://ec.europa.eu/internal_market/qualifications/contact/national_contact_points_en.htm
http://ec.europa.eu/internal_market/qualifications/contact/national_contact_points_en.htm
http://ec.europa.eu/solvit
http://www.bilanzbuchhaltung.or.at/de/desktopdefault.aspx
http://ceccar.ro/ro
http://www.cndcec.it/Portal/Default.aspx
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ANEXĂ 

 

 

 

 

 

 

 

TERMENI DE REFERINŢĂ STANDARD ORIENTATIVI PENTRU 

PROCEDURILE DE VALIDARE ŞI CERTIFICARE A 

COMPETENŢELOR  

ŞI PROCESELE DE RECUNOAŞTERE A CALIFICĂRILOR 

 

 

 

Autori:  

Conf. Dr. Ing. Nicolae IONESCU 

Dr. Ec. Irina DUMITRIU 

 

 

 

 

 

Iulie 2013 
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C U P R I N S 
 

    

   Introducere 

1. Definirea unor termeni de bază 

2. Dezvoltarea unor termeni de referinţă standard orientativi pentru 

procedurile de validare şi certificare a competenţelor 

2.1. Stabilirea unor elemente comune de procedură pe fiecare autoritate competentă.  

      Studii de caz 

2.2. Stabilirea unor elemente comune de procedură pe fiecare domeniu de 

activitate 

2.3. Stabilirea unei proceduri standard de validare şi certificare a competenţelor 

2.4. Stabilirea unor termeni de referinţă standard orientativi  

pentru procedurile de validare şi certificare a competenţelor 

3. Dezvoltarea unor termeni de referinţă standard orientativi pentru 

procesele de recunoaştere a calificărilor 

3.1. Cadrul general al procesului de recunoaştere a calificărilor 

3.2. Analiza unor elemente specifice procesului de recunoaştere a calificărilor 

3.3. Stabilirea unor elemente comune de proces pe fiecare autoritate competentă.  

 Studiu de caz 

3.4. Stabilirea unor elemente comune de proces pe fiecare domeniu de activitate 

3.5. Stabilirea unui proces standard de recunoaştere a calificărilor 

3.6. Stabilirea unor termeni de referinţă standard orientativi pentru procesele de 

recunoaştere  a calificărilor 

4.          Lista de verificare pentru procedura de validare şi certificare a 

competenţelor 

5.          Lista de verificare pentru procesul de recunoaştere a calificărilor 

 Abrevieri 
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INTRODUCERE 
 

 

Documentul „Termeni de referinţă standard orientativi pentru procedurile de 

validare şi certificare a competenţelor şi procesele de recunoaştere a calificărilor” 

reprezintă unul din rezultatele proiectului „Reţeaua Autorităţilor Competente pentru 

Calificările Profesionale din România (IMI PQ NET România)” implementat de către 

Ministerul Educaţiei Naţionale (MEN) în parteneriat cu Autoritatea Naţională pentru 

Calificări (ANC) şi cu Institutul pentru Politici Sociale (IPS), co-finanţat din Fondul Social 

European prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 

2013 (POSDRU). 

 

În cadrul proiectului IMI PQ NET România, experţii metodologici externi ai ANC, 

împreună cu autorităţile competente (AC) membre în Grupul de Lucru al proiectului, pe 

parcursul mai multor runde de ateliere de lucru, au analizat şi au schematizat procedurile de 

validare şi certificare a competenţelor şi procesele de recunoaştere a calificărilor aferente 

fiecărei profesii reglementate în parte şi au identificat elementele comune de procedură, 

respectiv proces pe fiecare AC. Prin cumularea şi sintetizarea acestora, au fost stabilite apoi 

elemente comune de procedură, respectiv proces pe fiecare domeniu de activitate şi, pe 

această bază, au fost dezvoltate proceduri standard de validare şi certificare a competenţelor 

şi procese standard de recunoaştere a calificărilor corespunzătoare profesiilor reglementate 

ale căror AC sunt membre în Grupul de Lucru IMI PQ NET România. Aceste acumulări au 

permis formularea unor termeni de referinţă standard orientativi pentru procedurile de 

validare şi certificare a competenţelor şi, respectiv, pentru procesele de recunoaştere a 

calificărilor. 

 

Acest document cuprinde terminologia de bază (definiţiile termenilor utilizaţi) şi 

schemele de standardizare pentru procedurile de validare şi certificare a competenţelor şi 
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pentru procesele de recunoaştere a calificărilor şi a stat la baza elaborării unui număr de 30 de 

ghiduri de certificare şi recunoaştere pentru diferite profesii reglementate, ghiduri în care 

experţii metodologici externi ai ANC au realizat o analiză comparativă pe România şi încă 8  

State Membre (SM) ale UE (Austria, Cehia, Danemarca, Germania, Italia, Marea Britanie, 

Olanda şi Spania), rezultată din cercetarea bazei de date cu profesiile reglementate din toate 

SM ale UE, ale Spaţiului Economic European (SEE) şi Confederaţia Helvetică, dezvoltate de 

Comisia Europeană (CE), precum şi a legislaţiei europene şi a SM respective referitor la 

modul de dobândire a calificărilor, sistemul de educaţie şi formare profesională (EFP), tipuri 

de documente de certificare a competenţelor, reglementări privitoare la certificarea 

competenţelor şi recunoaşterea calificărilor, profesii reglementate conform Directivei 

2005/36/CE privind recunoaşterea calificărilor profesionale.  

 

De aceea, documentul de faţă şi cele 30 de ghiduri sunt menite să sprijine AC din 

România în eforturile lor de standardizare a procedurilor de validare şi certificare a 

competenţelor şi a proceselor de recunoaştere a calificărilor. 
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1. DEFINIREA UNOR TERMENI DE BAZĂ 
 

 

 

Cadrul Naţional al Calificărilor – CNC (Legea Educaţiei Naţionale nr.1/2011
8
) este un 

instrument pentru clasificarea calificărilor în conformitate cu un set de criterii ce 

corespund unor niveluri specifice de învăţare atinse, al cărui scop este integrarea şi 

coordonarea subsistemelor naţionale de calificări şi îmbunătăţirea transparenţei, 

accesului, progresului şi calităţii calificărilor în raport cu piaţa muncii şi societatea 

civilă. Implementarea CNC vizează sistemul naţional de calificări obţinute în 

învăţământul secundar general, în învăţământul profesional şi tehnic, în 

formarea profesională continuă, în ucenicie, în învăţământul superior, atât în 

contexte formale, cât şi în contexte informale şi nonformale, din perspectiva 

învăţării pe tot parcursul vieţii. CNC permite recunoaşterea, măsurarea şi 

relaţionarea tuturor rezultatelor învăţării dobândite în contexte de învăţare formale, 

nonformale şi informale, asigură coerenţa calificărilor şi a titlurilor certificate şi 

contribuie la asigurarea calitătii în sistemul de EFP. 

 

Cadrul Naţional al Calificărilor din Învăţământul Superior - CNCIS (Legea Educaţiei 

Naţionale nr.1/2011) reprezintă instrumentul pentru stabilirea structurii calificărilor 

din învăţământul superior, care are ca scop asigurarea coerenţei calificărilor şi a 

titlurilor obţinute în învăţământul superior şi care asigură recunoaşterea naţională, 

precum şi compatibilitatea şi comparabilitatea internaţională a calificărilor 

dobândite prin învăţământul superior. CNCIS este parte a CNC. 

 

                                                 
8
 Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 18/2011 
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Cadrul European al Calificărilor pentru învăţare pe tot parcursul vieţii - CEC 

(European Qualification Framework - EQF) 

 conform Legii Educaţiei Naţionale nr.1/2011, este un instrument de referinţă 

pentru a compara nivelurile de calificare ale diferitelor sisteme de calificări şi care 

promovează atât învăţarea de-a lungul vieţii, cât şi egalitatea de şanse în societatea 

bazată pe cunoaştere, precum şi continuarea integrării cetăţenilor pe piaţa 

europeană a muncii, respectând în acelaşi timp marea diversitate a sistemelor 

naţionale de educaţie; 

 conform Recomandării 2008/C 111/01/CE din 23 aprilie 2008
9
, este un cadru de 

referinţă care îşi propune să faciliteze: 

 învăţarea pe tot parcursul vieţii; 

 validarea învăţării non-formale şi informale; 

 mobilitatea  şi recunoaşterea calificărilor între diferite SM şi sisteme de 

EFP, prin transparenţa competenţelor; 

 continuarea integrării pe piaţa europeană a muncii, ţinând cont de cerinţele 

reale ale acesteia şi respectând în acelaşi timp marea diversitate a 

sistemelor naţionale de EFP. 

CEC dă posibilitatea corelării cadrelor naţionale ale calificărilor (CNC) din spaţiul 

UE şi oferă instituţiilor de EFP, precum şi angajatorilor posibilitatea de a înţelege 

mai uşor calificările dobândite într-un alt SM şi de a le recunoaşte în cadrul propriul 

sistem de calificări. CEC stabileste opt niveluri de calificare, în termeni de nivel de 

responsabilitate şi autonomie, şi mută accentul de pe accepţiunea tradiţională a 

învăţării bazate pe acumularea de cunoştinţe pe "rezultatele învăţării" - 

cunoştinţe, abilităţi şi competenţe - ceea ce cunoaşte, înţelege şi ştie să facă o 

persoană la locul său de muncă la terminarea procesului de învăţare. 
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Calificarea  

 conform Rec. 2008/C 111/01/CE din 23 aprilie 2008, Anexa 1
10

, Legii Educaţiei 

Naţionale nr.1/2011 şi CNCIS
11

, este rezultatul formal al unui proces de evaluare şi 

de validare, care este obţinut atunci când un organism competent stabileşte că o 

persoană a obţinut, ca urmare a învăţării, rezultate la anumite standarde 

prestabilite. Prin urmare, calificarea înseamnă recunoaşterea oficială a valorii 

rezultatelor individuale ale învăţării pentru piaţa muncii, precum şi pentru educaţia 

şi formarea profesională continuă, printr-un act de studii (diplomă, certificat, 

atestat) ce conferă dreptul legal de a practica o profesie/meserie; 

 conform Metodologiei de certificare a calificărilor şi competenţelor (M4) a ANC
12

, 

reprezintă pregătirea teoretică şi practică într-un anumit domeniu de activitate 

profesională certificată ca atare. Calificarea este un set unic de competenţe care 

reflectă cerinţele pentru o anumită ocupaţie/loc de muncă. O calificare este 

dobândită atunci când un organism abilitat constată că nivelul de învăţare la care a 

ajuns o persoană a atins un anumit standard al capacităţilor de cunoaştere, 

deprinderilor şi competenţelor generale. Standardul rezultatelor învăţării este 

confirmat prin intermediul unui proces de evaluare sau prin finalizarea cu succes a 

unui program de studiu. Invăţarea şi evaluarea în vederea obţinerii unei calificări se 

poate realiza printr-un program de studiu şi/sau prin experienţa la locul de muncă. 

O calificare conferă recunoaşterea oficială a valorii rezultatelor învăţării pentru 

piaţa muncii, precum şi pentru educaţia şi formarea profesională continuă şi 

conferă un drept legal de a practica o ocupaţie/meserie/profesie. 

                                                                                                                                                        
9
 Recomandarea Parlamentului European şi a Consiliului din 23 aprilie 2008 privind stabilirea Cadrului European 

al Calificărilor pentru învăţarea de-a lungul întregii vieţi, în: Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JO)  C 111 din 

6.05.2008 (2008/C 111/01) 

10
 Recomandarea Parlamentului European şi a Consiliului din 23 aprilie 2008 privind stabilirea Cadrului European 

al Calificărilor pentru învăţarea de-a lungul întregii vieţi, în: JO C 111 din 6.05.2008 (2008/C 111/01), anexa 1 – 

Definiţii, p. 4 

11
 Cadrul Naţional al Calificărilor din Învăţământul Superior - CNCIS, MO, Partea I, Anul 177 (XXI)–nr. 

880bic, 13.12.2011 

12
 Metodologia de certificare a calificărilor şi competenţelor – M4, CNFPA (actuala ANC), sept. 2009 
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Calificările profesionale 

 conform Directivei 2005/36/CE privind recunoaşterea calificărilor profesionale
13

, 

art. 3/(1)/b), sunt calificările atestate printr-un titlu de calificare, un atestat de 

competenţă prevăzut la articolul 11 lit. (a) pct. (i) şi/sau experienţă profesională; 

 conform Legii nr. 200/25.05.2004 privind recunoaşterea diplomelor şi calificărilor 

profesionale pentru profesiile reglementate din România
14

, art. 24, alin. 1), 

reprezintă o calificare care atestă o formare prevăzută la articolele 8, 14, 15 şi 16 din 

lege, inclusiv în ceea ce priveşte nivelul în cauză, orice titlu de calificare sau 

ansamblu de titluri de calificare care a fost eliberat de o autoritate competentă a 

unui stat membru, care atestă absolvirea unei formări în cadrul Uniunii Europene, 

recunoscute de respectivul stat membru ca având nivel echivalent şi care conferă 

titularului aceleaşi drepturi de acces la o profesie sau de exercitare a acesteia ori 

care pregăteşte pentru exercitarea respectivei profesii. 

 

Titlul de calificare  

 conform Directivei 2005/36/CE privind recunoaşterea calificărilor profesionale, art. 

3/(1)/c), reprezintă diplomele, certificatele şi alte titluri oficiale de calificare 

eliberate de o autoritate a unui stat membru desemnată în temeiul actelor cu putere 

de lege şi al actelor administrative ale respectivului stat membru şi care certifică 

formarea profesională în special în Comunitate (în cazul în care prima teză nu se 

aplică, orice titlu de calificare eliberat într-o ţară terţă după ce titularul său are o 

experienţă profesională în profesia în cauză de trei ani pe teritoriul SM care a 

recunoscut respectivul titlu de calificare, certificată de respectivul SM, este 

considerat titlu de calificare); 

                                                 
13

 Directiva 2005/36/CE privind recunoaşterea calificărilor profesionale, la  

http://www.umftgm.ro/fileadmin/consultare_publica/bibliografie/Directiva_2036_2005_20privind_20recunoaste

rea_20calificarilor.pdf 

14
 Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.500/3.06.2004 sau varianta actualizată la http://legeaz.net/legea-

200-din-2004-actualizata  

http://www.umftgm.ro/fileadmin/consultare_publica/bibliografie/Directiva_2036_2005_20privind_20recunoasterea_20calificarilor.pdf
http://www.umftgm.ro/fileadmin/consultare_publica/bibliografie/Directiva_2036_2005_20privind_20recunoasterea_20calificarilor.pdf
http://legeaz.net/legea-200-din-2004-actualizata
http://legeaz.net/legea-200-din-2004-actualizata


    

 

 UNIUNEA EUROPEANĂ 

GUVERNUL ROMÂNIEI 
 MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, 

PROTECŢIEI SOCIALE Ș I 
PERSOANELOR VĂRSTNICE 

 AMPOSDRU 

Fondul Social European 
POS DRU  
2007-2013 

Instrumente Structurale 
2007 - 2013  

 

 

 

 

 

 

 

    

   

69 

 conform Legii nr. 200/25.05.2004 privind recunoaşterea diplomelor şi calificărilor 

profesionale pentru profesiile reglementate din România, cu modificările şi 

completările ulterioare, prin titlu de calificare se înţelege orice diplomă, certificat şi 

alt titlu oficial de calificare eliberate de o autoritate a unui SM desemnată în temeiul 

actelor cu putere de lege şi al actelor administrative ale respectivului SM şi care 

certifică formarea profesională obţinută cu preponderenţă în UE. Este asimilat unui 

titlu de calificare orice titlu de formare eliberat de autorităţile unui alt stat decât 

statele membre, dacă titularul său posedă o experienţă de 3 ani în profesia 

respectivă, dobândită pe teritoriul unui SM, care i-a recunoscut titlul de calificare, şi 

certificată de acesta. De asemenea, legea stipulează că diplomele şi certificatele 

acordate de instituţiile autorizate în urma evaluării rezultatelor învăţării în 

contexte nonformale şi informale produc aceleaşi efecte ca şi celelalte modalităţi 

de evaluare şi certificare a cunoştinţelor şi competenţelor din sistemul formal de 

EFP în vederea ocupării unui loc de muncă sau continuării educaţiei şi formării 

profesionale în sistemele formale, că rezultatele învăţării în contexte nonformale şi 

informale pot fi recunoscute explicit prin evaluări în centre de evaluare şi certificare 

a competenţelor sau implicit prin finalizarea unui program formal de studii. 

 

Rezultatele învăţării (RI) 

 conform Legii Educaţiei Naţionale nr.1/2011, reprezintă ceea ce o persoană 

înţelege, cunoaşte şi este capabilă să facă la finalizarea unui proces de învăţare. 

Rezultatele învăţării se exprimă prin cunoştinţe, abilităţi şi competenţe 

dobândite pe parcursul diferitelor experienţe de învăţare formală, nonformală şi 

informală; 

 conform CNCIS, reprezintă setul de cunoştinţe, abilităţi şi competenţe pe care o 

persoană le-a dobândit şi este capabilă să le demonstreze după finalizarea 

procesului de învăţare pe un anumit ciclu de şcolarizare; 

 conform M4 a ANC, reprezintă setul de cunoştinţe, deprinderi şi/sau 

competenţe pe care o persoană le-a dobândit sau este capabilă să le demonstreze 

după finalizarea procesului de învăţare. Rezultatele învăţării sunt declaraţiile 
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privitoare la ceea ce se aşteaptă ca o persoană să ştie, să înţeleagă şi/sau să fie 

capabilă să facă la sfârşitul unei perioade de studiu.  

 

Evaluarea rezultatelor învăţării 

 conform Legii Educaţiei Naţionale nr.1/2011, reprezintă procesul prin care se 

stabileşte faptul că o persoană a dobândit anumite cunoştinţe, deprinderi şi 

competenţe.  

 conform CNCIS, este un proces prin care sunt evaluate cunoştinţele, abilităţile 

sau competenţele unei persoane pe baza unor criterii predefinite. Evaluarea este în 

mod obişnuit urmată de validare şi certificare; 

  

Validarea rezultatelor învăţării  

 conform Legii Educaţiei Naţionale nr.1/2011, reprezintă procesul prin care se 

confirmă că rezultatele învăţării dobândite de o persoană, evaluate şi certificate, 

corespund cerinţelor specifice pentru o unitate sau o calificare; 

 conform CNCIS, reprezintă confirmarea de către un organism competent că 

rezultatele învăţării dobândite de o persoană într-un cadru formal, informal sau 

non-formal au fost evaluate pe baza criteriilor predefinite şi sunt conforme cu 

cerinţele unui standard. Validarea conduce de obicei la certificare. 

 

Certificarea rezultatelor învăţării  

 conform Legii Educaţiei Naţionale nr.1/2011, reprezintă procesul prin care se 

confirmă în mod formal rezultatele învăţării dobândite de persoana care învaţă, în 

urma unui proces de evaluare; 

 conform CNCIS, este procesul de eliberare a unui certificat, unei diplome sau titlu 

de calificare care atestă în mod oficial faptul că un set de rezultate ale învăţării 

dobândite de o persoană au fost evaluate şi validate de către o autoritate 



    

 

 UNIUNEA EUROPEANĂ 

GUVERNUL ROMÂNIEI 
 MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, 

PROTECŢIEI SOCIALE Ș I 
PERSOANELOR VĂRSTNICE 

 AMPOSDRU 

Fondul Social European 
POS DRU  
2007-2013 

Instrumente Structurale 
2007 - 2013  

 

 

 

 

 

 

 

    

   

71 

competentă pe baza unui standard predefinit. 

 

Standardul  

 conform Legii Educaţiei Naţionale nr.1/2011, reprezintă descrierea cerinţelor 

formulate în termen de reguli sau rezultate, care definesc nivelul minim obligatoriu 

de realizare a unei activităţi în educaţie. Orice standard este formulat în termeni 

generali sub forma unui enunţ şi se concretizează într-un set de indicatori de 

performanţă. Standardele sunt diferenţiate pe criterii şi domenii; 

 conform CEC/EQF, conceptul de standard este o componentă esenţială a însăşi 

definiţiei "calificării", acolo unde se face referire în mod explicit la standarde de 

evaluare a rezultatelor învăţării. Aceste standarde sunt necesare pentru a rezolva 

problema „măsurării” rezultatelor învăţării; 

 conform CEDEFOP
15

, standardele sunt specificaţii tehnice, măsurabile, elaborate 

prin consens şi aprobate de către o organizaţie recunoscută; în EFP, ele servesc la 

optimizarea intrărilor şi/sau iesirilor (input/output) în procesul de învăţare.  

 

Standardul de referinţă  

 conform Legii Educaţiei Naţionale nr.1/2011, reprezintă descrierea cerinţelor care 

definesc un nivel optimal de realizare a unei activităţi de către furnizorul de 

educaţie/unitatea/instituţia furnizoare de educaţie, pe baza bunelor practici 

existente la nivel naţional, european sau mondial. Standardele de referinţă sunt 

specifice fiecărui program de studii sau fiecărei instituţii, sunt opţionale şi se 

situează peste nivelul minim; 

 conform CEC/EQF, reprezintă unitatea de masură comună a rezultatelor învăţării. 

 

                                                 
15

 CEDEFOP - Assuring the quality of VET systems by defining expected outcomes - A cross-country analysis 

in seven Member States, 2008, p.12 
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Standardele de calificare (CEDEFOP, 2009
16

 - qualifications standards) reprezintă 

norme şi specificaţii care reglementează acordarea unei diplome sau a unui certificat 

şi cuprind standardele ocupaţionale, standardele de pregătire/educaţionale şi 

standardele de evaluare. 

 

Standardele ocupaţionale (SO) 

 conform CEDEFOP, (occupational standards) descriu conţinutul profesional al 

profilurilor ocupaţionale la care anumite calificări oferă acces, explicitând 

activităţile, rezultatele acestor activităţi şi competenţele necesare pentru a realiza o 

prestaţie eficientă. Aceste standarde sunt definite pe baza analizelor ocupaţionale 

şi dezbaterilor cu reprezentanţii partenerilor sociali şi actorii economici reflectând 

nevoile pieţei muncii şi, în general, ale societăţii. In principiu, din aceste standarde 

derivă celelalte două tipuri de standarde şi au menirea de a simplifica procesul de 

actualizare a calificărilor şi menţinere a relevanţei lor în raport cu piaţa muncii; 

 conform M4 a ANC, standardul ocupaţional este documentul care precizează 

unităţile de competenţă şi nivelul calitativ asociat rezultatelor activităţilor cuprinse 

într-o ocupaţie. 

 

Standardele de pregătire 

 conform CEDEFOP, (educational standards) definesc rezultatele învăţării prin 

parcurgerea traseelor de învăţare care conduc la obţinerea unei calificări. Ele 

urmează o logică pedagogică, de acumulare progresivă a cunoştinţelor şi 

abilităţilor şi sunt de interes special pentru furnizorii de EFP, deoarece constituie 

baza elaborării programelor de formare profesională; 

 conform M4 a ANC, standardele de pregătire profesională (SPP) se află la 

baza elaborării curriculumului pentru calificările de nivel 1, 2 şi 3 care se pot 

dobândi prin învăţământul profesional şi tehnic, precum şi la baza procesului de 

examinare, evaluare şi certificare; 

                                                 
16

 CEDEFOP - The dynamics of qualifications: defining and renewing occupational and educational standards, 

2009 
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 conform Centrului Naţional de Dezvoltare a Invăţământului Profesional şi Tehnic 

(CNDIPT)
17

, SPP sunt specificări ale competenţelor şi nivelului calitativ de 

performanţă asociat acestora, incluse în învăţământul profesional pentru a pregăti 

elevii în vederea performanţei eficace în anumite ocupaţii. 

SPP este un document structurat pe unităţi de competenţe, prin care se descrie în 

termeni de rezultate ale învăţării ceea ce un participant la un program de pregătire 

trebuie să demonstreze la finalul acestuia. 

 

Standardele de evaluare (CEDEFOP - assessment standards) specifică obiectul evaluării 

şi criteriile pentru a atribui o valoare în beneficiul persoanei evaluate. 

 

Recunoaşterea rezultatelor învăţării şi a creditelor asociate (Legea Educaţiei 

Naţionale nr.1/2011) reprezintă procesul prin care se acordă un statut oficial 

rezultatelor învăţării şi creditelor dobândite, evaluate şi validate, în vederea 

acordării certificatului de calificare profesională. 

 

Transferul rezultatelor învăţării şi al creditelor asociate (Legea Educaţiei Naţionale 

nr.1/2011) reprezintă procesul prin care rezultatele învăţării şi creditele asociate 

acestora sunt transferate şi integrate în programul de formare profesională pe care 

îl urmează persoana care învaţă. 

 

Recunoaşterea rezultatelor învăţării anterioare (M4 a ANC) înseamnă recunoaşterea 

oficială a aptitudinilor, cunoştinţelor şi competenţelor care sunt dobândite prin 

experienţa de lucru, formare informală şi experienţă de viaţă. 

 

Contextul de învăţare formală (M4 a ANC) reprezintă procesul de învăţare care are loc 

într-un mediu organizat şi structurat (în şcoală/centru de formare sau la locul de 

                                                 
17

 Centrul Naţional de Dezvoltare a Invăţământului Profesional şi Tehnic - CNDIPT – Glosar de termeni tehnici 

folosiţi în învăţământul profesional şi tehnic din România, la 

http://www.tvet.ro/Anexe/x/Glossary%20Eng-Rom.pdf 

http://www.tvet.ro/Anexe/x/Glossary%20Eng-Rom.pdf
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muncă) şi care este explicit conceput ca proces de învăţare cu obiective, timp 

alocat şi resurse bine stabilite. Invăţarea formală este un proces realizat cu intenţie 

de cel care învaţă şi se finalizează, de regulă, cu certificarea achiziţiilor/ 

performanţelor. 

 

 Contextul de învăţare non-formală (M4 a ANC) reprezintă procesul de învăţare care 

este inclus în activităţi neconcepute explicit ca procese de învăţare (cu obiective de 

învăţare, timp alocat sau materiale de învăţare), dar care conţin importante 

elemente de învăţare. Invăţarea non-formală este un proces realizat cu intenţie de 

cel care învaţă, dar în mod normal nu duce la certificare.  

 

Contextul de învăţare informală (M4 a ANC) reprezintă procesul de învăţare care 

rezultă din activităţi zilnice care se desfăşoară la locul de muncă, în familie sau în 

timpul liber. Acesta nu este organizat sau structurat în termeni de obiective, timp 

alocat sau materiale pentru învăţare. Invăţarea informală este în cele mai multe 

cazuri neintenţionată din partea celui care învaţă. Aceasta nu duce la certificare. 

 

Cunoştinţele (engl. knowledge) 

 conform Rec. 2008/C 111/01/CE din 23 aprilie 2008, Anexa 1, înseamnă rezultatul 

asimilării de informaţii prin învăţare. Cunoştinţele reprezintă ansamblul de fapte, 

principii, teorii şi practici legate de un anumit domeniu de muncă sau de studiu. În 

contextul CEC/EQF, cunoştinţele sunt descrise ca teoretice şi/sau faptice; 

 conform Legii Educaţiei Naţionale nr.1/2011, reprezintă rezultatul asimilării, prin 

învăţare, a unui ansamblu de fapte, principii, teorii şi practici legate de un anumit 

domeniu de muncă sau de studii; 

 conform M4 a ANC, reprezintă totalitatea noţiunilor, ideilor, informaţiilor pe care 

le are cineva într-un domeniu oarecare; noţiuni, concepte, teorii, definiţii, 

explicaţii, date factuale; suma a ceea ce un om ştie, un complex de adevăruri, 

principii şi informaţii. Ele influenţează dezvoltarea abilităţilor şi atitudinilor 
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angajaţilor pentru îndeplinirea în mod eficace a cerinţelor postului. 

 

Abilităţile (engl. skills, abilities) 

 conform Rec. 2008/C 111/01/CE din 23 aprilie 2008, Anexa 1, reprezintă 

capacitatea de a aplica şi de a utiliza cunoştinţe pentru a duce la îndeplinire sarcini 

şi pentru a rezolva probleme. În contextul CEC/EQF, abilităţile sunt descrise ca 

fiind cognitive (implicând utilizarea gândirii logice, intuitive şi creative) sau 

practice (implicând dexteritate manuală şi utilizarea de metode, materiale, unelte şi 

instrumente). Abilitatea include anumite tipuri de structuri operatorii, de la 

deprinderi până la capacităţi de interpretare şi rezolvare de probleme; 

 conform M4 a ANC, reprezintă capacitatea de a executa o acţiune, fie în mod 

natural, fie ca rezultat al învăţării şi practicii; stăpânire desăvârşită a unei întregi 

clase de comportamente - a şti cum să faci ceva. 

 

Aptitudinea (M4 a ANC) este capacitatea unui individ de a-şi însuşi sau de a-şi dovedi 

potenţialul înnăscut pentru dobândirea unor noi cunoştinţe, abilităţi şi atitudini, 

atunci când i se oferă oportunitatea sau training-ul adecvat. Aptitudinea reprezintă 

un complex de procese şi însuşiri psihice individuale, structurate într-un mod 

original, care permite efectuarea cu succes a anumitor activităţi. 

 

Atitudinea (M4 a ANC) exprimă o modalitate de raportare faţă de anumite aspecte ale 

realităţii şi implică   reacţii afective, cognitive şi comportamentale (atitudinea faţă 

de sine însuşi, faţă de ceilalţi, faţă de societate, faţă de muncă). Se exprimă într-o 

poziţie afirmată în opinii, idei, principii, valori reflectate în comportamentul unei 

persoane, în raport cu sine, cu alţii sau cu societatea. 

 

Competenţa 

 conform Rec. 2008/C 111/01/CE din 23 aprilie 2008, Anexa 1, înseamnă capacitatea 
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dovedită de a utiliza cunoştinţe, abilităţi şi capacităţi personale, sociale şi/sau 

metodologice în situaţii de muncă sau de studiu şi pentru dezvoltarea profesională şi 

personală; 

 conform Legii Educaţiei Naţionale nr.1/2011, reprezintă capacitatea dovedită de a 

selecta, combina şi utiliza adecvat cunoştinţe, abilităţi şi alte achiziţii constând în 

valori şi atitudini, pentru rezolvarea cu succes a unei anumite categorii de situaţii de 

muncă sau de învăţare, precum şi pentru dezvoltarea profesională ori personală în 

condiţii de eficacitate şi eficienţă; 

 conform CEDEFOP, reprezintă capacitatea de a aplica rezultatele învăţării în mod 

adecvat într-un context definit (educaţie, muncă, dezvoltare personală sau 

profesională). Compentenţa nu se limitează la elementele cognitive (implicând 

utilizarea aspectelor teoretice, concepte sau cunoştinţe tacite), ci cuprinde aspecte 

funcţionale (implicând abilităţile tehnice), precum şi atributele interpersonale (ex., 

abilităţi sociale sau organizaţionale) şi valorile etice; 

 conform M4 a ANC, reprezintă o arie a capacităţii personale care permite indivizilor 

să îndeplinească eficace sarcinile de serviciu. Competenţa profesională reprezintă 

capacitatea de a aplica, transfera şi combina cunoştinţe şi abilităţi în situaţii şi medii 

de muncă diverse, pentru a realiza activităţile cerute la locul de muncă, la nivelul 

calitativ specificat în standardul ocupaţional. 

 

Clasificări ale competenţelor 

 

1. Conform Legii Educaţiei Naţionale nr.1/2011 - competenţe profesionale şi 

competenţe transversale 

Competenţele profesionale sunt un ansamblu unitar şi dinamic de cunoştinţe şi abilităţi. 

Cunoştinţele se exprimă prin următorii descriptori: cunoaştere, înţelegere şi 

utilizare a limbajului specific, explicare şi interpretare. Abilităţile se exprimă prin 

următorii descriptori: aplicare, transfer şi rezolvare de probleme, reflecţie critică şi 

constructivă, creativitate şi inovare. 



    

 

 UNIUNEA EUROPEANĂ 

GUVERNUL ROMÂNIEI 
 MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, 

PROTECŢIEI SOCIALE Ș I 
PERSOANELOR VĂRSTNICE 

 AMPOSDRU 

Fondul Social European 
POS DRU  
2007-2013 

Instrumente Structurale 
2007 - 2013  

 

 

 

 

 

 

 

    

   

77 

Competenţele transversale (Legea) reprezintă achiziţii valorice şi atitudinale care 

depăşesc un anumit domeniu/program de studiu şi se exprimă prin următorii 

descriptori: autonomie şi responsabilitate, interacţiune socială, dezvoltare 

personală şi profesională. 

 

2. Conform CNCIS – competenţe profesionale şi competenţe transversale 

Competenţele profesionale reprezintă capacitatea dovedită de a selecta, combina şi 

utiliza adecvat cunoştinţe, abilităţi şi alte achiziţii (valori şi atitudini), în vederea 

rezolvării cu succes a unei anumite categorii de situaţii de muncă sau de învăţare, 

circumscrise profesiei respective, în condiţii de eficacitate şi eficienţă. 

Competenţele transversale sunt acele capacităţi care transcend un anumit domeniu, 

respectiv program de studii, având o natură transdisciplinară. Acestea constau în 

abilităţi de lucru în echipă, abilităţi de comunicare orală şi scrisă în limba 

maternă/străină, utilizarea tehnologiei informaţiei şi comunicării – TIC, rezolvarea 

de probleme şi luarea deciziilor, recunoaşterea şi respectul diversităţii şi 

multiculturalităţii, autonomia învăţării, iniţiativă şi spirit antreprenorial, 

deschiderea către învăţarea pe tot parcursul vieţii, respectarea şi dezvoltarea 

valorilor şi eticii profesionale etc. 

 

3. Conform Centrului Naţional de Dezvoltare a Invăţământului Profesional şi 

Tehnic
18

 - CNDIPT – competenţe cheie, competenţe tehnice generale, competenţe 

tehnice specifice 

Competenţele cheie se referă la competenţe transferabile, pentru a sprijini integrarea pe 

piaţa forţei de muncă, precum şi includerea socială. 

Competenţele tehnice generale au în vedere competenţele care vizează cunoştinţe 

privind principiile şi contextul, precum şi practicile uzuale care se află la baza 

                                                 
18

 Centrul Naţional de Dezvoltare a Invăţământului Profesional şi Tehnic (CNDIPT) – SPP, la 

http://www.tvet.ro/index.php/ro/dezvoltarea-invatamantului-profesional-si-tehnic/129.html  

http://www.tvet.ro/index.php/ro/dezvoltarea-invatamantului-profesional-si-tehnic/129.html
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mai multor calificări. Sunt comune mai multor calificări din domeniul formării 

profesionale. 

Competenţele tehnice specializate cuprind competenţele specifice legate de calificarea 

respectivă.  

 

4. Conform cadrului metodologic al ANC
19

 pentru dezvoltarea, revizuirea şi 

certificarea calificărilor 

Competenţele cheie sunt transferabile către alte sectoare de activitate, pe acelaşi nivel 

de autonomie şi responsabilitate, pentru a sprijini integrarea pe piata forţei de 

muncă, incluziunea socială şi învăţarea pe parcursul întregii vieţi. Cele 8 

competenţe cheie sunt preluate din CEC/EQF:  

 comunicare în limba oficială; 

 comunicare în limbi străine; 

 competenţe de bază în matematică, ştiinţă şi tehnologie; 

 competenţe informatice; 

 competenţa de a învăţa; 

 competenţe sociale şi civice; 

 competenţe antreprenoriale; 

 competenţa de exprimare culturală. 

Competenţele generale sunt transferabile între ariile ocupaţionale ale aceluiaşi 

domeniu de activitate. 

Competenţele specifice aparţin unei singure arii ocupaţionale. 

 

Certificarea competenţelor (CEDEFOP) reprezintă procesul de validare oficială a 

cunoştinţelor, know-how-ului şi/sau abilităţilor, competenţelor acumulate de 

                                                 
19

 Metodologia pentru analiză ocupaţională (M1), Metodologia de elaborare sau revizuire a standardelor 

ocupaţionale şi a calificărilor profesionale corespunzătoare (M2), Metodologia de verificare şi validare a 

standardelor ocupaţionale şi a calificărilor profesionale corespunzătoare (M3), CNFPA (în calitate de ANC), 

2009, precum şi ghidurile de aplicare a M1, M2, M3 
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către o persoană, urmând o procedură standardizată de evaluare. Certificatele 

sau diplomele sunt emise de către organisme de certificare acreditate. 

Certificarea validează rezultatul fie al învăţării (activităţilor de formare) 

desfăşurate într-un mediu formal, fie al învăţării desfăşurate în contexte 

informale/non-formale. 

 

Certificatul de competenţă (M4 a ANC) este documentul ce atestă competenţele 

profesionale ale posesorului. 

 

Ocupaţia (M4 a ANC) este activitatea utilă, aducătoare de venit (în bani sau natură), pe 

care o desfăşoară o persoană în mod obişnuit, într-o unitate economico-socială şi 

care constituie pentru aceasta sursă de existenţă. Ocupaţia este, deci, proprie 

persoanelor active, care practică o activitate recunoscută de societate ca utilă 

pentru sine şi semenii săi. Ocupaţia poate fi exprimată prin funcţie sau meserie şi  

este specialitatea (calificarea) exercitată efectiv la locul de muncă. 

 

Funcţia este activitatea desfăşurată de o persoană într-o ierarhie funcţională de conducere 

sau execuţie (http://www.dsclex.ro/ocupatii/cor1.htm, grupele majore de la 1 la 5). 

 

Meseria este complexul de cunoştinţe obţinute prin şcolarizare şi prin practică, necesare pentru 

executarea anumitor operaţii de transformare şi prelucrare a obiectelor muncii sau pentru 

prestarea anumitor servicii (http://www.dsclex.ro/ocupatii/cor1.htm, grupele majore de 

la 6 la 8). 

 

Profesia  

 conform M4 a ANC, este specialitatea (calificarea) obţinută prin studii; 

 conform Wikipedia, este o ocupaţie, vocaţie sau carieră unde se aplică cunoştinţe 

specializate pe un anumit subiect, domeniu, ştiinţă. Se aplică de obicei în cazul 

http://www.dsclex.ro/ocupatii/cor1.htm
http://www.dsclex.ro/ocupatii/cor1.htm
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ocupaţiilor ce necesită formare academică de lungă durată şi o calificare oficială. 

 

Profesia reglementată (Directiva 2005/36/CE, art. 3/(1)/a) reprezintă o activitate sau un 

ansamblu de activităţi profesionale al căror acces, exercitare sau una dintre 

modalităţile de exercitare este condiţionată, direct sau indirect, în temeiul unor acte 

cu putere de lege şi acte administrative, de deţinerea unor calificări profesionale 

determinate; utilizarea unui titlu profesional limitată prin acte cu putere de lege şi 

acte administrative la deţinătorii unei anumite calificări profesionale constituie în 

special o modalitate de exercitare. În cazul în care prima teză nu se aplică, o 

profesiune menţionată la alineatul (2) (o profesie exercitată de membrii unei 

asociaţii sau ai unei organizaţii menţionate în anexa I) este considerată profesie 

reglementată. 

 

 

Recunoaşterea oficială a calificărilor (CNCIS) este procesul prin care diplomele sunt 

validate în vederea facilitării accesului celor care le deţin către activităţi legate de 

educaţie şi/sau de angajare. Trebuie diferenţiate cel puţin două tipuri de 

recunoaştere: cea pentru nevoi academice şi cea pentru nevoi profesionale: 

 

 Recunoaşterea academică constă în recunoaşterea diplomelor unei instituţii de 

învăţământ superior (naţionale sau străine) de către o alta, în scopul permiterii 

accesului studentului la continuarea studiilor. Recunoaşterea academică poate fi 

solicitată şi în scopul continuării unei cariere universitare într-o altă instituţie şi, în 

unele cazuri, în scopul accesului la alte activităţi ocupaţionale de pe piaţa muncii; 

 

 Recunoaşterea profesională se referă la dreptul de practică şi la statutul 

profesional acordat deţinătorului unei diplome. Din cauza existenţei unor reguli 

diferite de recunoaştere a diplomelor sau titlurilor, se pot distinge două grupe: 

recunoaşterea profesională de iure, aplicată dreptului de practică într-o anumită 
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ţară, în cadrul unei profesii reglementate (cum ar fi de ex. cea de medic). În UE, de 

exemplu, regulamentele respective există atât în ţările de origine, cât şi în ţările 

gazdă şi fac subiectul mai multor directive specifice ale Uniunii Europene. 

Recunoaşterea profesională de facto se referă la situaţiile de recunoaştere în cazul 

profesiilor nereglementate, cum ar fi situaţiile în care nu există sau nu este 

necesară o autorizaţie naţională legală. 

 

Sisteme de recunoaştere a calificărilor profesionale (Directiva 2005/36/CE): 

 

 Sistemul recunoaşterii automate a calificărilor atestate de experienţa 

profesională în anumite activităţi industriale, artizanale şi comerciale – 

activităţi enumerate în capitolul II, pentru care elementele luate în considerare la 

recunoaşterea experienţei profesionale sunt durata şi forma acesteia (cu titlu 

independent sau în calitate de salariat) şi formarea prealabilă (element care poate 

reduce durata experienţei profesionale necesare) dovedită printr-un certificat 

recunoscut de statul membru sau considerat valabil de un organism profesional 

competent, iar condiţiile de exercitare sunt menţionate în listele pentru diferite 

grupări de sectoare de activitate cuprinse în Anexa IV a Directivei; 

 

 Sistemul recunoaşterii automate a calificărilor pentru profesiile de medic, 

asistent medical,    medic stomatolog, medic veterinar, moaşă, farmacist şi 

arhitect – profesii prevăzute în capitolul III, pentru care recunoaşterea automată a 

titlurilor de calificare se face pe baza coordonării condiţiilor minime de formare 

profesională, inclusiv durata minimă a studiilor, titluri de calificare menţionate în 

anexele V şi VI ale Directivei; 

 

 Sistemul general de recunoaştere a calificărilor – sistem care se aplică profesiilor 

care nu sunt reglementate de norme specifice de recunoaştere şi anumitor situaţii în 

care titularul calificării profesionale nu îndeplineşte condiţiile prevăzute în alte 
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sisteme de recunoaştere, sistem care se bazează pe principiul recunoaşterii 

reciproce, fără a aduce atingere aplicării unor măsuri compensatorii în cazul în care 

există diferenţe semnificative între formarea dobândită de persoana în cauză şi 

formarea necesară în SM gazdă (stagii de adaptare de cel mult trei ani sau teste de 

aptitudini). 

 

Autoritate competentă (Directiva 2005/36/CE, art. 3/(1)/d) este orice autoritate sau 

instanţă autorizată în mod special de un stat membru să elibereze sau să primească 

titluri de calificare sau alte documente sau informaţii, precum şi să primească 

cereri şi să ia decizii, conform Directivei 2005/36/CE privind recunoaşterea 

calificărilor profesionale. 

 

Educaţia (Legea Educaţiei Naţionale nr.1/2011) este ansamblul proceselor de punere în 

aplicare a programelor şi activităţilor de învăţare şi formare de competenţe 

academice sau profesionale. Educaţia include atât activităţile de învăţare în context 

formal, cât şi în context nonformal sau informal. 

 

Educaţia permanentă (Legea Educaţiei Naţionale nr.1/2011) reprezintă totalitatea 

activităţilor de învăţare realizate de fiecare persoană pe parcursul vieţii în 

contexte formale, nonformale şi informale, în scopul formării sau dezvoltării 

competenţelor dintr-o multiplă perspectivă: personală, civică, socială ori 

ocupaţională.  

 

Învăţarea pe tot parcursul vieţii (Legea Educaţiei Naţionale nr.1/2011) cuprinde 

educaţia timpurie, învăţământul preuniversitar, învăţământul superior, educaţia şi 

formarea profesională continuă a adulţilor şi ea se centrează pe formarea şi 

dezvoltarea competenţelor-cheie şi a competenţelor specifice unui domeniu de 

activitate sau unei calificări.  
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Educaţia şi formarea profesională – EFP (Legea Educaţiei Naţionale nr.1/2011) 

reprezintă ansamblul coerent şi continuu de activităţi şi experienţe de învăţare prin 

care trece subiectul învăţării pe întreaga durată a traseului său educaţional-

formativ. 

 

Educaţia şi formarea profesională reglementată (Directiva 2005/36/CE, art. 3/(1)/e) 

reprezintă orice formare profesională care urmăreşte în special exercitarea unei 

anumite profesii şi care constă într-un ciclu de studii completat, după caz, de o 

formare profesională, un stagiu profesional sau o practică profesională. Structura şi 

nivelul formării profesionale, ale stagiului profesional sau ale practicii profesionale 

sunt stabilite prin actele cu putere de lege şi actele administrative ale statului 

membru în cauză sau sunt monitorizate sau aprobate de autoritatea desemnată în 

acest scop. 

 

Experienţa profesională (Directiva 2005/36/CE, art. 3/(1)/f) înseamnă exercitarea 

efectivă şi legală a respectivei profesii într-un stat membru. 

 

Stagiul de adaptare (Directiva 2005/36/CE, art. 3/(1)/g) reprezintă exercitarea unei 

profesii reglementate în statul membru gazdă, sub responsabilitatea unui 

membru calificat în profesia respectivă şi însoţită eventual de o formare 

profesională suplimentară. Stagiul face obiectul unei evaluări. Condiţiile stagiului, 

precum şi evaluarea acestuia sunt stabilite de autoritatea competentă a statului 

membru gazdă. Statutul de care stagiarul beneficiază în statul membru gazdă, în 

special în ceea ce priveşte dreptul de şedere, precum şi în ceea ce priveşte 

obligaţiile, drepturile şi avantajele sociale, indemnizaţiile şi remuneraţiile, este 

stabilit de autorităţile competente din respectivul stat membru în conformitate cu 

dreptul comunitar aplicabil. 

 

Proba de aptitudini (Directiva 2005/36/CE, art. 3/(1)/h) este o probă care se referă 

exclusiv la cunoştinţele profesionale ale solicitantului şi care este concepută de 
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autorităţile competente ale statului membru gazdă, cu scopul aprecierii aptitudinii 

solicitantului de a exercita profesia reglementată în acel stat membru. Pentru a 

permite realizarea acestei probe, autorităţile competente întocmesc o listă de 

materii care, pe baza unei comparaţii între formarea profesională cerută în statul 

membru respectiv şi cea de care dispune solicitantul, nu sunt atestate de diploma 

sau de titlul sau titlurile de formare pe care le prezintă solicitantul. Proba de 

aptitudini trebuie să ţină seama de faptul că solicitantul are o calificare 

profesională recunoscută în statul membru de origine sau de provenienţă. Aceasta 

priveşte materii selectate dintre cele cuprinse în listă şi a căror cunoaştere 

constituie o condiţie esenţială pentru exercitarea profesiei în statul membru gazdă. 

Proba de aptitudini poate include totodată şi cunoştinţe de deontologie care se 

aplică activităţilor respective în statul membru gazdă. Modalităţile probei de 

aptitudini, precum şi statutul de care beneficiază, în statul membru gazdă, 

solicitantul care doreşte să se pregătească pentru proba de aptitudini în acel stat 

sunt stabilite de autorităţile competente ale respectivului stat membru. 
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2. DEZVOLTAREA UNOR TERMENI DE REFERINŢĂ 

STANDARD ORIENTATIVI PENTRU PROCEDURILE DE 

VALIDARE ŞI CERTIFICARE A COMPETENŢELOR 

 

 

Pentru dezvoltarea unor termeni de referinţă standard orientativi pentru procedurile de 

validare şi certificare a competenţelor, a fost utilizată o metodologie îmbunătăţită permanent, 

pe parcursul implementării proiectului IMI PQ NET România, având următoarele etape: 

 

1. Analiza şi dezvoltarea, împreună cu AC membre ale grupului ţintă al proiectului, a 

procedurilor de validare şi certificare a competenţelor pe fiecare profesie reglementată 

în parte; 

2. Stabilirea unor elemente comune de procedură pe fiecare AC (pentru cele care 

administrează mai multe profesii); 

3. Stabilirea unor elemente comune de procedură pe fiecare domeniu de activitate; 

4. Stabilirea unei proceduri standard de validare şi certificare a competenţelor 

corespunzătoare tuturor profesiilor reglementate analizate; 

5. Dezvoltarea unor termeni de referinţă standard orientativi pentru procedurile de 

validare şi certificare a competenţelor. 

 

Prima etapă şi, parţial, cea de-a doua au fost realizate în prima rundă de ateliere, pe 

subactivitatea A 3.2. a proiectului. Pe această bază, în continuare sunt prezentate numai 

câteva elemente sintetice privind stabilirea unor elemente comune de procedură pentru câteva 

AC, cu rol de exemplificare şi, apoi, prezentăm modul în care au fost aplicate etapele 3, 4 şi 5 

ale metodologiei mai sus menţionate. 
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2.1. Stabilirea unor elemente comune de procedură pe fiecare autoritate 

competentă.  

      Studii de caz 

 

A. Elemente comune de procedură utilizate de Ministerul Mediului pentru profesii 

diferite 

 

Pe baza analizei procedurilor de validare şi certificare a competenţelor pentru 

profesiile reglementate pentru care Ministerul Mediului este AC, pot fi identificate 

următoarele elemente comune de procedură pentru această autoritate: 

1. înfiinţarea unei Comisii de Autorizare/Atestare prin ordin al conducătorului AC; 

2. întocmirea de către solicitant a unui dosar şi depunerea acestuia la Comisia de 

Autorizare/Atestare; 

3. analizarea de către comisie a documentelor depuse şi posibilitatea solicitării unor 

completări la dosar; 

4. exprimarea deciziei de autorizare/atestare, eventual în urma susţinerii unui 

examen/concurs; 

5. depunerea unei contestaţii în situaţia respingerii cererii; 

6. examinarea contestaţiei şi declararea rezultatului final; 

7. eliberarea atestatului/autorizaţiei şi înscrierea în registru. 

 

Aceste etape sunt parcurse în procedura de autorizare, iar în cea de 

reautorizare/prelungire a valabilităţii  autorizaţiei pot interveni unele simplificări. Durata de 

valabilitate a unui atestat şi/sau a unei autorizaţii diferă de la o profesie la alta (de la o AC la 

alta) şi poate fi chiar nelimitată (pe viaţă/atâta timp cât solicitantul îndeplineşte condiţiile 

prevăzute pentru exercitarea profesiei respective).  

S-a constatat că pentru unele profesii lipsesc excepţiile şi derogările. 
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Concluzii şi propuneri 

 

În general, apreciem că procedura existentă pentru Expert CTAP este foarte bine 

realizată şi poate constitui un model pentru alte profesii reglementate de către diferite AC. 

Acestei proceduri de validare şi certificare a competenţelor i se poate adăuga o buclă de 

formare profesională în cadrul AC, similar procedurii aplicate profesiei de meteorolog. De 

asemenea, având în vedere faptul că procedura prevede ca certificatul de Expert CTAP să fie 

eliberat pe perioadă nedeterminată, autorii propun analiza necesităţii şi oportunităţii acordării 

certificatului pe perioadă determinată şi introducerea unor examinări periodice pentru 

reînnoirea acestuia.  

 

B. Elemente comune de procedură utilizate de ISCIR pentru profesii diferite 

 

Pe baza analizei şi a fişelor realizate în cadrul proiectului, pot fi identificate 

următoarele elemente comune de procedură utilizate de către ISCIR pentru profesiile din 

subordinea sa: 

 toate procedurile (Prescripţii Tehnice) sunt aprobate prin Ordin de Ministru; 

 autorizarea unei persoane fizice se face numai după participarea la un program de 

instruire organizat de o persoană juridică avizată de către ISCIR şi autorizată conform 

prevederilor legale în vigoare. 

 pentru obţinerea autorizaţiei, candidaţii trebuie să susţină un examen care constă 

dintr-o probă teoretică şi o probă practică; 

 autorizaţia este valabilă pe termen nelimitat, dar numai dacă este însoţită de talonul cu 

vize anuale; Legea nr. 64/2008 prevede condiţiile de suspendare sau de retragere a 

autorizaţiei. 

 profesiile gestionate de ISCIR pot fi grupate în mai multe categorii, corespunzător 

Prescripţiilor Tehnice, dar categoriile respective au condiţii similare de obţinere a 

autorizării; 

 fiecare persoană autorizată este înscrisă în Registrul electronic al ISCIR. 
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C. Elemente comune de procedură utilizate de ANRE pentru profesiile din 

domeniul energiei electrice 

 

Regulamentul pentru autorizarea electricienilor care proiectează, execută, verifică şi 

exploatează instalaţii electrice din sistemul electroenergetic stabileşte condiţiile de autorizare 

pentru electricienii care proiectează şi execută lucrări de instalaţii electrice, inclusiv 

procedura de autorizare: 

 procedurile de organizare şi desfăşurare a Examenului de autorizare; 

 procedura de reautorizare pentru electricienii care deţin sau au deţinut Legitimaţie 

emisă de Autoritatea competentă; 

 competenţele, drepturile şi obligaţiile electricianului autorizat; 

 condiţiile de suspendare sau de retragere a autorizaţiei, respectiv de aplicare a 

sancţiunilor electricienilor autorizaţi;  

 modul de autorizare a electricienilor care exploatează instalaţii electrice; 

 modul de desfăşurare a activităţilor în domeniul verificării proiectelor şi lucrărilor de 

instalaţii electrice. 

 

D. Elemente comune de procedură utilizate de MECMA/ME pentru profesii diferite 

 

Pe baza analizei procedurilor de validare şi certificare a competenţelor pentru 

profesiile pentru care AC  a fost Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri 

(MECMA) şi în prezent este Ministerul Economiei (ME), pot fi identificate următoarele 

elemente comune de procedură pentru această AC: 

1. existenţa unei Comisii de Autorizare/Atestare  prin ordin al conducătorului AC; 

2. întocmirea de către solicitant a unui dosar şi depunerea acestuia la Comisia de 

Autorizare/Atestare; se cere portofoliu de lucrări; 

3. analizarea de către comisie a documentelor depuse şi posibilitatea solicitării unor 

completări la dosar; 
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4. exprimarea deciziei de autorizare/atestare, eventual în urma susţinerii unui examen; 

5. depunerea unei contestaţii în situaţia respingerii cererii; 

6. examinarea contestaţiei şi declararea rezultatului final; 

7. eliberarea Atestatului/Autorizaţiei şi înscrierea în registrul existent la ME; 

8. FPC obligatorie pentru actualizarea cunoştinţelor. 
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2.2. Stabilirea unor elemente comune de procedură pe fiecare 

domeniu de activitate 

 

A. Stabilirea unor elemente comune de procedură pentru domeniul General – 

Studiu de caz 

 

În acest subcapitol prezentăm, spre exemplificare, modul în care au fost stabilite 

elementele comune de procedură de validare şi certificare a competenţelor pentru domeniul 

„General”al Grupului de Lucru din proiectul IMI PQ NET Romania (GL IMI PQ NET). 

Considerăm acest exemplu relevant dat fiind gradul înalt de heterogenitate a profesiilor din 

acest domeniu al GL IMI PQ NET şi, în consecinţă, dificultatea identificării unor elemente 

comune de procedură utilizate de AC diferite. 

Totuşi, urmărind procedurile descrise, fişele de profesii şi schemele logice care au fost 

elaborate în cadrul atelierelor de lucru pe acest domeniu din proiect, pot fi enumerate 

următoarele etape comune în procedura de validare şi certificare a competenţelor: 

1. înfiinţarea unei Comisii de Autorizare/Atestare (sau echivalent) prin ordin al 

conducătorului AC (AC este obligată să facă publice atât procedura, cât şi toate 

documentele care trebuie depuse la înscriere); 

2. întocmirea de către solicitant a unui dosar şi depunerea acestuia la Comisia de 

Autorizare/ Atestare (sau echivalent); 

3. analizarea de către comisie a documentelor depuse la dosar; 

4. exprimarea deciziei de autorizare/atestare, eventual în urma unui 

examen/concurs; 

5. eliberarea Atestatului/Autorizaţiei şi înscrierea în registru (în unele cazuri, 

înscrierea în registru este o etapă distinctă); 
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6. depunerea unei contestaţii în situaţia respingerii cererii; 

7. examinarea contestaţiei şi declararea rezultatului final. 

Aceste etape sunt parcurse atât în procedura de autorizare, cât şi în cea de 

reautorizare/prelungire a valabilităţii autorizaţiei. Durata de valabilitate a unui atestat/unei 

autorizaţii diferă de la o  AC la alta şi poate fi chiar şi nelimitată. În afara acestor etape care 

se regăsesc în toate procedurile descrise de reprezentanţii AC membre ale sectorului General, 

mai există şi situaţia validării competenţelor în urma unui examen (în cazul profesiei de 

salvator montan) sau a unui interviu (în cazul profesiei de asistent maternal profesionist)- 

etapa 8. 

O schemă standard pentru validare-certificare ar putea cuprinde toate aceste etape, 

urmând ca  fiecare AC să aleagă acele etape care sunt adecvate profesiei. Această schemă ar 

putea fi reprezentată ca în figura 2. 

 
 

Fig. 2. Schemă standard pentru procedura de validare şi certificare a competenţelor 
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B. Stabilirea unor elemente comune de procedură pentru domeniul Economic – 

Financiar. Studiu de caz 

Schema logică generală din figura 2 este valabilă şi pentru domeniul Economic-

financiar al GL IMI PQ NET, cu precizarea că etapa 8 acoperă o paletă largă de situaţii 

concrete: fie un singur test-grilă în cazul consultanţilor fiscali, fie un examen scris în urma 

participării la un program de formare profesională obligatoriu (denumit program de calificare 

şi oferit numai de furnizori de formare şi formatori autorizaţi de Comisia de Supraveghere a 

Asigurărilor – CSA, actualmente Autoritatea de Supraveghere Financiară - ASF) în cazul 

intermediarilor de asigurări, fie un examen complex (probă scrisă şi probă orală în cadrul 

căreia se susţine şi un proiect) în urma unui program de formare profesională obligatoriu 

(oferit însă, cel puţin conform actului normativ, nu numai de furnizorul propriu de formare 

profesională, ci de oricare furnizor de formare autorizat cf. OG 129/2000) în cazul 

profesiilor/funcţiilor reglementate de MECMA/ME, fie un test de cunoştinţe plus 3 ani de 

stagiu finalizat cu un examen de aptitudini profesionale în cazul auditorului financiar, 

expertului contabil şi contabilului autorizat.  

Astfel, elementele comune de procedură pe domeniul Economic – Financiar se 

prezintă astfel: 

1. înfiinţarea unei Comisii de Autorizare/Atestare sau înfiinţarea în cadrul AC a 

unei structuri funcţionale dedicate, conform actelor normative ale AC; 

2. întocmirea de către solicitant a unui dosar şi depunerea acestuia la AC; 

3. analizarea de către comisie (sau echivalent) a documentelor depuse la dosar; 

4. exprimarea deciziei de autorizare/atestare sau de admitere la examinare; 

5. eliberarea Atestatului/Autorizaţiei şi înscrierea în registru (în unele cazuri, 

înscrierea în registru este o etapă distinctă); 

6. Depunerea unei contestaţii în situaţia respingerii cererii; 

7. Examinarea contestaţiei şi declararea rezultatului final; 

8. examen (eventual în urma unui PFP obligatoriu) / test de admitere la stagiu + 

stagiu de n ani + examen de aptitudini profesionale. 
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2.3. Stabilirea unei proceduri standard de validare şi certificare a 

competenţelor  

Pe baza generalizării rezultatelor obţinute din analizele efectuate pe fiecare AC în parte, 

prezentăm în figura 3 o procedură standard de validare şi certificare a competenţelor 

corespunzătoare profesiilor reglementate. 
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Fig. 3. Procedură standard de validare şi certificare a competenţelor corespunzătoare profesiilor 

reglementate 

 

* În această etapă se poate introduce o testare iniţială urmată de şcolarizare în cadrul AC, aşa 

cum s-a evidenţiat în cazul profesiei de meteorolog sau examinare urmată de stagiu de n ani finalizat 

cu examen de aptitudini profesionale, cum este cazul profesiilor de auditor financiar, expert contabil 

şi contabil autorizat. 
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2.4. Stabilirea unor termeni de referinţă standard orientativi pentru 

procedurile de validare şi certificare a competenţelor 

 

Pe baza celor prezentate, pot fi stabiliţi următorii termeni de referinţă standard 

orientativi pentru procedurile de validare şi certificare a competenţelor: 

 existenţa unui dosar personal care trebuie depus la comisia de atestare sau la 

structura funcţională dedicată din cadrul AC; 

 necesitatea stabilirii unei structuri simplificate, nebirocratice a acestui dosar; 

 necesitatea cunoaşterii de către aplicant a cerinţelor de conţinut al dosarului şi 

asigurarea posibilităţii de informare rapidă şi completă cu privire la acest dosar; 

 existenţa unei comisii de atestare sau a unei structuri funcţionale dedicate în 

cadrul AC; 

 stabilirea clară a componenţei comisiei de atestare/grupului de 

evaluatori/examinatori; 

 existenţa unei proceduri de verificare a conţinutului dosarului şi a îndeplinirii 

condiţiilor de către aplicant; 

 posibilitatea notificării aplicantului de către AC pentru eventuale completări 

(atitudine de parteneriat între aplicant şi AC, nu rol coercitiv, birocratic din 

partea AC, de vânare a greşelilor aplicantului); 

 existenţa unor excepţii, în cazuri bine justificate; 

 existenţa unor derogări, în cazuri bine justificate; 

 verificarea unor documente emise în alte ţări, necesare la dosar, eventual prin 

sistemul IMI; 

 existenţa unui examen/concurs şi a unei comisii de exameninare/concurs/atestare; 

 existenţa unei proceduri clare şi transparente de evaluare a probelor de examen şi 

de comunicare a rezultatelor către aplicanţi; 

 posibilitatea de a depune contestaţie şi existenţa unei proceduri pentru 

soluţionarea contestaţiilor; 



    

 

 UNIUNEA EUROPEANĂ 

GUVERNUL ROMÂNIEI 
 MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, 

PROTECŢIEI SOCIALE Ș I 
PERSOANELOR VĂRSTNICE 

 AMPOSDRU 

Fondul Social European 
POS DRU  
2007-2013 

Instrumente Structurale 
2007 - 2013  

 

 

 

 

 

 

 

    

   

96 

 existenţa unei comisii de soluţionare a contestaţiilor independentă, diferită de cea 

de examinare; 

 existenţa unei proceduri clare şi transparente de reevaluare în urma contestaţiei şi 

de comunicare a rezultatelor către aplicanţi; 

 stabilirea condiţiilor de valabilitate a atestatului/cerificatului/titlului; 

 existenţa unui registru şi a unei proceduri de înscriere în registru; 

 existenţa unor proceduri de monitorizare a exercitării profesiei; 

 existenţa unor sancţiuni în cazul unor abateri de la regulile de exercitare a 

profesiei; 

 existenţa unor proceduri pentru retragerea/anularea/suspendarea certificatului/ 

autorizaţiei/titlului; 

 existenţa unei proceduri pentru reînoirea/prelungirea periodică/vizarea periodică 

a atestatului/cerificatului; 

 existenţa unor planuri de formare profesională continuă, actualizate periodic. 
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3. DEZVOLTAREA UNOR TERMENI DE REFERINŢĂ 

STANDARD ORIENTATIVI PENTRU PROCESELE DE 

RECUNOAŞTERE A CALIFICĂRILOR 

 

3.1. Cadrul general al procesului de recunoaştere a calificărilor  
 

 

Uniunea Europeană a pus la dispoziţia cetăţenilor săi diverse instrumente care să 

faciliteze recunoaşterea calificărilor şi competenţelor în scopuri academice sau profesionale. 

Recunoaşterea calificărilor profesionale contribuie la facilitarea dreptului la libera circulaţie a 

cetăţenilor, care se traduce prin dreptul de a exercita o activitate profesională sau de a se 

forma într-un alt SM decât cel de origine. 

 

La nivel european, au fost puse în aplicare, în mod progresiv, două tipuri de 

instrumente: 

 sistemul de recunoaştere a calificărilor pentru profesii reglementate; 

 instrumente care vizează să asigure vizibilitatea competenţelor şi calificărilor la scară 

europeană: Europass şi punctele naţionale de referinţă pentru calificări profesionale. 

 

Europass a fost stabilit prin Decizia nr. 2241/2004/CE din 15 decembrie 2004, 

instaurând un cadru unic pentru transparenţa calificărilor şi a competenţelor şi se compune 

din 5 documente: 

 două documente care se completează de căre individ/solicitant: Curriculum vitae 

Europass şi Paşaportul lingvistic Europass; 

 trei documente completate şi eliberate de autorităţile competente: Suplimentul 

descriptiv al certificatului Europass, Suplimentul la diplomă Europass şi Europass 

mobilitate. 
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În fiecare SM există două puncte de informare, respectiv Punctul Naţional de 

Referinţă pentru calificări profesionale şi Reţeaua ENIC-NARIC. 

 

Recunoaşterea poate fi cerută când o persoană care a studiat sau s-a format în ţara X 

(ţara de origine) doreşte să lucreze în ţara Y (ţara gazdă). Recunoaşterea calificărilor 

profesionale este responsabilitatea organismelor de recunoaştere, existente în fiecare ţară. 

Există două feluri de recunoaştere „internaţională”: 

 recunoaşterea academică, care permite persoanei să urmeze sau să continue studiile 

sau îi conferă dreptul de a folosi un titlu naţional sau un grad (de exemplu PhD/Dr) în 

ţara gazdă pe baza titlului sau gradului dobândit în ţara de origine; 

 recunoaşterea profesională, care se referă la metodologiile şi procedurile de evaluare 

în scopul practicării/exercitării profesiei pentru care s-a calificat solicitantul. 

Recunoaşterea academică şi recunoaşterea profesională au obiective diferite şi cer 

abordări şi instrumente diferite. 

 

In unele ţări, cele mai multe calificări academice servesc ca şi calificări profesionale, 

fără cerinţe suplimentare. În alte ţări, ca de exemplu Marea Britanie, calificarea profesională se 

dobândeşte după o completare cu o pregătire specifică care are loc după universitate şi în afara 

ei, cerinţele profesionale putând fi stabilite de o lege naţională sau de organizaţii profesionale. 

 

Pentru recunoaşterea calificărilor profesionale, trebuie să se ţină seama de existenţa a 

patru situaţii posibile atunci când o persoană doreşte să profeseze într-o altă ţară decât cea de 

origine, respectiv: 

 profesia nu este reglementată nici în ţara de origine, nici în ţara gazdă; 

 profesia este reglementată în ţara de origine, dar nu este reglementată în ţara 

gazdă; 

 profesia nu este reglementată în ţara de origine, dar este reglementată în ţara 

gazdă; 
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 profesia este reglementată atât în ţara de origine, cât şi în ţara gazdă. 

 

Dintre aceste patru situaţii, doar ultimele două prezintă interes pentru lucrarea de faţă.  

 

De asemenea, procesul de recunoaştere a calificării profesionale trebuie parcurs 

numai în cazul în care migrantul doreşte să exercite respectiva profesie reglementată cu 

caracter permanent/în regim de stabilire în SM gazdă. In cazul prestării temporare/prestării 

transfrontaliere a serviciilor presupuse de profesia respectivă, nu există obligaţia de a solicita 

recunoaşterea calificării, ci doar, în unele ţări, obligaţia de a depune anterior prestării o 

declaraţie în ţara gazdă.  
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3.2. Analiza unor elemente specifice procesului de recunoaştere a 

calificărilor  

 

 

Ca şi în cazul validării şi certificării competenţelor, pentru dezvoltarea unor termeni de 

referinţă standard orientativi privind procesele de recunoaştere a calificărilor, a fost utilizată o 

metodologie îmbunătăţită permanent în ultimele 12 luni de derulare a proiectului, având 

următoarele etape: 

 

1. Analizarea şi dezvoltarea, împreună cu AC membre ale GL IMI PQ NET, a 

proceselor de recunoaştere a calificărilor pe fiecare profesie în parte; 

2. Stabilirea unor elemente comune de proces de  recunoaştere pe fiecare AC (care 

administrează mai multe profesii reglementate); 

3. Stabilirea unor elemente comune de proces de  recunoaştere a calificărilor pe 

fiecare domeniu de activitate; 

4. Stabilirea unui proces standard de recunoaştere a calificărilor corespunzătoare 

tuturor profesiilor reglementate; 

5. Dezvoltarea unor termeni de referinţă standard orientativi pentru procesele de 

recunoaştere a calificărilor. 

 

Primele două etape au fost realizate în prima rundă de ateliere pe subactivitatea A 3.2. 

din proiect. Pe această bază, în continuare prezentăm câteva elemente sintetice privind 

stabilirea unor elemente comune de proces de  recunoaştere a calificărilor numai pentru o 

AC, cu rol de exemplificare şi, apoi, modul în care au fost aplicate etapele 3, 4 şi 5 ale 

metodologiei mai sus menţionate. 
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3.3. Stabilirea unor elemente comune de proces  

pe fiecare autoritate competentă. Studiu de caz 

 

Pe baza analizei proceselor de recunoaştere a calificărilor pentru fiecare profesie în 

parte, au fost identificate elemente comune de proces pentru fiecare AC. Deoarece ISCIR 

reglementează un număr foarte mare de profesii diferite şi, prin modul în care a implementat 

directivele europene, poate fi considerat un caz de bune practici, am considerat relevantă 

prezentarea acestei autorităţi ca şi studiu de caz. 

 

Calificările profesionale reglementate de ISCIR sunt prevăzute în anexa HG 

1340/2001. Din analiza pe fiecare profesie în parte, pot fi trase următoarele concluzii cu 

privire la recunoaşterea calificărilor corespunzătoare profesiilor reglementate de ISCIR: 

 

1. ISCIR a transpus în legislaţia specifică (prescripţii tehnice aprobate prin ordin al 

Ministrului Economiei şi publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I) 

prevederile Directivei 2006/123/EC privind serviciile în cadrul pieţei interne – 

transpusă în legislaţia naţională prin Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului (OUG) 

nr.49/2009 privind libertatea de stabilire a prestatorilor de servicii şi libertatea de a 

furniza servicii în România, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 

68/2010, precum şi ale Directivei 2005/36/EC – transpusă în legislaţia naţională prin 

Legea nr. 200/2004 cu modificările şi completările ulterioare 

2. Normele ISCIR fac referire la recunoaşterea unor acte sau a unor programe de 

formare necesare unor persoane din alte SM pentru a fi autorizate să-şi  exercite 

profesia în România 

3. Prescripţia PT CR 8, art. 6, alineatul (1) prevede că “persoanele care sunt cetăţeni ai 

statelor membre, deţin o autorizaţie eliberată de autoritatea competentă dintr-un stat 
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membru al Uniunii Europene sau stat semnatar al Acordului privind Spaţiul 

Economic European şi care doresc să deservească o/un instalaţie/echipament din 

domeniul ISCIR pe teritoriul României, se prezintă la ISCIR în vederea susţinerii 

unui examen şi luării în evidenţă” şi vor susţine numai proba teoretică “ce are ca 

scop evaluarea cunoştinţelor privind aplicarea legislaţiei naţionale şi a prescripţiilor 

tehnice aplicabile, necesare pentru deservirea instalaţiei/echipamentului”. În acest 

caz, se specifică documentele care trebuie depuse la dosar de către “solicitantul, care 

doreşte să i se recunoască profesia”, printre care figurează “Copia autorizaţiei 

eliberată de autoritatea competentă din statul membru”. Se poate deduce că această 

autorizaţie este recunoscută foarte simplu, deoarece candidatul trebuie să susţină 

numai examenul teoretic pentru “evaluarea cunoştinţelor privind aplicarea legislaţiei 

naţionale şi a prescripţiilor tehnice aplicabile” 

4. Celelalte prescripţii (PT CR 6 – 2010 – “Autorizarea personalului şi a laboratoarelor 

care efectuează examinări nedistructive şi evaluarea capabilităţii tehnice a 

laboratoarelor care efectuează examinări distructive” – art. 2 şi PT CR 9 – 2010 – 

“Autorizarea sudorilor care execută lucrări de sudare la instalaţii sub presiune şi la 

instalaţii de ridicat, în oţel, aluminiu, aliaje de aluminiu şi polietilenă de înaltă 

densitate (PE-HD)” – art. 8 conţin prevederi similare pentru absolvirea programelor 

de pregătire profesională (de exemplu, “Sudorii care se autorizează ISCIR trebuie să 

facă dovada absolvirii unui program de formare profesională; fac excepţie cetăţenii 

unui stat membru care au absolvit în statul membru de origine un program de 

formare profesională echivalent cu cel prevăzut în prezenta prescripţie tehnică”) 

5. Pentru domeniul examinărilor nedistructive (PT CR 6 – 2010), persoanele juridice 

sunt înscrise în registrul ISCIR: “Persoanele juridice autorizate de către ISCIR, 

precum şi persoanele juridice autorizate pentru domenii de activitate echivalente de 

către autorităţile competente dintr-un stat membru al Uniunii Europene sau al 

Spaţiului Economic European, se înregistrează în Registrul ISCIR al persoanelor 

juridice autorizate”. 
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3.4. Stabilirea unor elemente comune de proces  

pe fiecare domeniu de activitate 
 

 

 

Prin analizarea elementelor de proces specifice fiecărei profesii, s-a stabilit o serie de 

elemente comune de proces de recunoaştere a calificărilor specifice fiecărui domeniu de 

activitate.  

 

Chiar dacă unele domenii de activitate sunt caracterizate de un înalt grad de 

heterogenitate, urmărind procesele descrise, fişele de profesii şi schemele logice elaborate în 

atelierele de lucru organizate în cadrul proiectului IMI PQ NET România, putem enumera 

următoarele elemente comune ale procesului de recunoaştere a calificărilor profesionale: 

1. evidenţierea necesităţii recunoaşterii unor acte necesare constituirii dosarului pentru 

solicitarea recunoaşterii calificării şi obţinerea autorizaţiei/certificatului/titlului; 

2. recunoaşterea pe ansamblu a calificării corespunzătoare profesiei reglementate şi 

obţinerea dreptului de profesare cu sau fără susţinerea unor examene/teste/probe 

practice ca măsuri compensatorii este relativ slab reprezentată în actele normative ale 

autorităţilor competente din România. 
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3.5. Stabilirea unui proces standard de recunoaştere a calificărilor  
 

 

Pe baza generalizării rezultatelor obţinute în urma analizei făcute pe fiecare AC, dar şi 

a informaţiilor cunoscute direct din cadrul general al procesului de recunoaştere a calificărilor 

profesionale în cazul profesiilor reglementate, am dezvoltat schema unui proces standard de 

recunoaştere a calificărilor corespunzătoare profesiilor reglementate, care cuprinde 

următoarele etape: 

 

1. Informarea migrantului, prin Punctul Naţional de Contact pentru recunoaşterea 

calificărilor din SM gazdă; 

 

2. Analiza comparativă efectuată de către AC din SM gazdă. 

 

Înainte de a se pronunţa asupra cererii, Autoritatea Competentă va compara formarea 

profesională dobândită în ţara de origine a solicitantului cu formarea profesională cerută în 

ţara gazdă. Dacă se constată diferenţe importante, fie de durată, fie de conţinut al formării 

profesionale, poate fi condiţionată recunoaşterea de satisfacerea unor cerinţe suplimentare. 

După caz, poate fi cerută dovedirea unei experienţe profesionale sau se poate recurge la 

aplicarea de măsuri compensatorii: parcurgerea unui stagiu de adaptare sau sustinerea unei 

probe de aptitudini. 

 

Solicitantul trebuie să fie cetăţean al unui SM al UE, SEE sau al Confederaţiei 

Helvetice şi să fie calificat în statul de origine pentru profesia vizată. Se pot întâlni 

următoarele situaţii: 

 dacă nici exercitarea profesiei, nici formarea în profesia pentru a cărei exercitare se 

solicită recunoaşterea calificării nu sunt reglementate în SM de origine, AC din SM 

gazdă  poate cere solicitantului să posede o experienţă profesională de minimum 2 
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ani. Această cerinţă nu mai este valabilă în cazul în care diploma sau titlul dovedesc o 

formare reglementată; 

 dacă profesia nu este reglementată în SM gazdă, nu este necesară recunoaşterea 

calificării, iar profesia poate fi exercitată în aceleaşi condiţii cu cetăţenii ţării gazdă. 

 

3. Procesarea dosarului (maxim 4 luni) 

 

a. Elementele examinate de AC în analiza cererii vor fi următoarele:  

 

 dacă profesia reglementată pe care solicitantul doreşte să o exercite în SM gazdă 

este aceeaşi cu profesia reglementată pentru care este deplin calificat în SM de 

origine; 

 dacă durata şi conţinutul formării nu prezintă diferenţe substanţiale în raport cu 

durata şi conţinutul cerute în SM gazdă; dacă profesiile sunt aceleaşi şi formările 

sunt similare, AC trebuie să recunoască calificarea; dacă se demonstrează că 

există diferenţe substanţiale între profesii sau între durata sau conţinutul 

formărilor, AC poate cere aplicarea unor măsuri compensatorii, dar în momentul 

examinării cererii, AC trebuie să verifice dacă eventuala experienţă profesională 

este de natură să acopere total sau parţial cunoştinţele care lipsesc. 

 

b. Termenul pentru examinarea cererii şi căile de recurs împotriva deciziei cu 

privire la recunoaştere: 

 

AC are la dispoziţie 4 luni pentru a trata cererea şi a lua o decizie între a 

recunoaşte calificarea aşa cum este, a condiţiona recunoaşterea de măsuri 

compensatorii sau a respinge cererea; decizia de respingere sau de impunere a 

unei măsuri compensatorii trebuie să fie bine motivată şi să facă faţă unui recurs 

în justiţie, iar neacordarea unui răspuns în termen de 4 luni poate fi amendată în 

justiţie după procedurile ţării gazdă.  
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4. Aplicarea unor măsuri compensatorii, după caz 

 

In urma analizei calificării profesionale a solicitantului în raport cu exigenţele din SM 

gazdă, autorităţile naţionale pot să impună cerinţe suplimentare, în funcţie de situaţia 

individuală, şi anume: 

 

a. dovedirea unei experienţe profesionale; 

b. stagiu de adaptare sau probă de aptitudini. 

 

În cazul unor diferenţe substanţiale între profesii sau conţinutul formării, autorităţile SM 

gazdă pot impune solicitantului un stagiu de adaptare sau o probă de aptitudini. AC poate alege 

măsura, funcţie de specificul profesiei în cauză, de cerinţele acesteia (dacă necesită cunoaşterea 

legislaţiei naţionale sau aplicarea unor reguli naţionale specifice, dacă presupune o activitate 

independentă sau de conducere). Nu se poate impune decât o singură măsură compensatorie. In 

plus, AC trebuie să ia în considerare, după caz, experienţa profesională dobândită în statul de 

origine sau în alt SM, care ar putea reduce sau elimina măsura compensatorie prevăzută. 

 

5. Taxe 

 

6. Eliberarea certificatului/autorizaţiei/titlului profesional 

 

Acest proces de recunoaştere standard  este reprezentat în figura 4. 
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Fig. 4. Procesul standard de recunoaştere a unei calificări corespunzătoare unei profesii 

reglementate 
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3.6. Stabilirea unor termeni de referinţă standard orientativi 

pentru procesele de recunoaştere a calificărilor 

 

 

Pe baza celor prezentate anterior, pot fi stabiliţi următorii termeni de referinţă 

standard orientativi pentru procesele de recunoaştere a calificărilor pe care AC din România 

trebuie să le desfăşoare: 

 

 existenţa unui punct de informare a migrantului, uşor identificabil care să-i asigure 

îndrumare, consiliere; 

 existenţa unui sistem facil de depunere a documentelor solicitate de către AC; 

 posibilitatea notificării aplicantului de către AC pentru eventuale completări 

(atitudine de parteneriat între aplicant şi AC, nu rol coercitiv, birocratic, de 

vânare a greşelilor din partea AC); 

 recunoaşterea automată a profesiei în cazul în care se încadrează într-una dintre 

situaţiile prevăzute de Legea 200/2004; 

 necesitatea stabilirii unor stagii de adaptare, unor teste de evaluare a 

competenţelor lingvistice, a cunoştintelor privind legislaţiă naţională specifică 

etc., în cazul în care aplicantul nu se încadrează într-una dintre situaţiile 

prevăzute de Legea 200/2004; 

 necesitatea stabilirii unor proceduri clare pentru exercitarea profesiei cu caracter 

temporar, căci acest gen de prestare (spre deosebire de prestarea 

permanentă/stabilirea) nu necesită parcurgerea procesului de recunoastere a 

calificării. 
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4. LISTA DE VERIFICARE PENTRU PROCEDURA DE VALIDARE 

ŞI CERTIFICARE A COMPETENŢELOR 

 

Nr. 

crt. 
DENUMIRE ITEM DA NU  OBSERVAŢII 

1. Există un dosar personal care 

trebuie depus la comisia de atestare 

   

2 Este stabilită o structură 

simplificată, nebirocratică a acestui 

dosar 

   

3 Este înţeleasă necesitatea 

cunoaşterii de către aplicant a 

conţinutului dosarului  

   

4 Aplicantul are posibilitatea de a se 

informa rapid şi complet cu privire 

la acest dosar 

   

5 Este prevăzută o comisie de 

atestare/validare 

   

6 Este stabilită clar componenţa 

comisiei de atestare/validare 

   

7 Există o procedură de verificare a 

conţinutului dosarului şi a 

îndeplinirii condiţiilor de către 

aplicant 

   

8 Există posibilitatea notificării 

aplicantului de către AC pentru 

eventuale completări  

   

9 Este prevăzută situaţia existenţei 

unor excepţii/derogări, în cazuri 

bine justificate 

   

10 Este prevăzută verificarea unor 

documente emise în alte ţări, 

necesare la dosar, eventual prin 

sistemul IMI 

   

11. Este prevăzută susţinerea unui 

examen şi existenţa unei comisii de 

examinare/atestare 

   



    

 

 UNIUNEA EUROPEANĂ 

GUVERNUL ROMÂNIEI 
 MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, 

PROTECŢIEI SOCIALE Ș I 
PERSOANELOR VĂRSTNICE 

 AMPOSDRU 

Fondul Social European 
POS DRU  
2007-2013 

Instrumente 
Structurale 
2007 - 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 
 

 

 

 

110 

12. Există o procedură clară şi 

transparentă de evaluare a probelor 

de examen şi de comunicare a 

rezultatelor către aplicanţi 

   

13. Este prevăzută posibilitatea de a 

depune contestaţie  

   

14. Există o procedură pentru 

contestaţii 

   

15. Există o comisie de contestaţii 

independentă, diferită de cea de 

atestare/validare 

   

16. Există o procedură clară şi 

transparentă de reevaluare în urma 

contestaţiei şi de comunicare a 

rezultatelor către aplicanţi 

   

17. Sunt stabilite condiţiile de 

valabilitate a atestatului/cerificatului 

   

18. Există un registru şi o procedură de 

înscriere în registru 

   

19. Sunt descrise proceduri de 

monitorizare a exercitării profesiei 

   

20. Sunt prevăzute sancţiuni în cazul 

unor abateri 

   

21. Sunt descrise proceduri pentru 

retragerea/anularea/suspendarea 

certificatului/autorizaţiei 

   

22. Sunt descrise  proceduri pentru 

reînoirea/prelungirea 

periodică/vizarea periodică a 

atestatului/certificatului; 

   

23. Există obligativitatea  unor planuri 

de formare profesională continuă, 

actualizate periodic 
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5. LISTA DE VERIFICARE PENTRU PROCESUL  

   DE RECUNOAŞTERE A CALIFICĂRILOR 

 

Nr. 

crt. 
DENUMIRE ITEM DA NU  OBSERVAŢII 

1. Există un punct de informare a 

migrantului, uşor identificabil care să-i 

asigure îndrumare şi consiliere 

   

2. Este stabilit un sistem facil de depunere 

a documentelor solicitate de către AC 

   

3. Există posibilitatea notificării 

aplicantului de către AC pentru 

eventuale completări  

   

4. Este prevăzută situaţia aplicării  unor 

măsuri compensatorii 

   

5. Există o procedură clară în cazul 

aplicării măsurilor compensatorii (teste, 

evaluare competenţe lingvistice, stagii 

de adaptare, examen) 

   

6. Este prevăzută plata unor taxe pentru 

recunoaştere  

   

7. Este prevăzută eliberarea unui certificat    

8. Sunt stabilite condiţiile de valabilitate a 

atestatului/cerificatului 

   

9. Există un registru şi o procedură de 

înscriere în registru 

   

10. Sunt descrise  proceduri de 

monitorizare a exercitării profesiei 

   

11. Sunt prevăzute sancţiuni în cazul unor 

abateri 

   

12. Sunt descrise  proceduri pentru 

retragerea/anularea/suspendarea 

certificatului/autorizaţiei 

   

13. Sunt descrise proceduri pentru 

reînoirea/prelungirea periodică/vizarea 

periodică a certificatului/autorizaţiei 
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Abrevieri 
 

 

AC – Autoritate Competentă (pentru o profesie/mai multe profesii reglementate) 

 

AO - Analiza ocupaţională 

 

ASF – Autoritatea de Supraveghere Financiară (din România) 

 

CE - Comisia Europeană  

 

CEC/EQF – Cadrul European al Calificărilor/European Qualifications Framework 

 

CEDEFOP - The European Centre for Development of Vocational Training (Centrul 

European pentru Dezvoltarea Formării Profesionale) 

 

CECCP – centru de evaluare şi certificare a competenţelor profesionale dobândite în alte 

contexte decât cel formal (în România) 

 

CNC - Cadrul Naţional al Calificărilor  

 

CNCIS - Cadrul Naţional al Calificărilor din Invăţământul Superior 

 

CNDIPT - Centrului Naţional de Dezvoltare a Invăţământului Profesional şi Tehnic (în 

România) 

  

CNFPA - Consiliul Naţional de Formare Profesională a Adulţilor (transformat în ANC) 

 

COR - Clasificarea Ocupaţiilor din România 
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CSA – Comisia de Supraveghere a  Asigurărilor (din România, incorporată în actuala ASF) 

 

ECVET - European Credit System for VET (Sistemul European de Credite în EFP) 

 

EFP - educaţie şi formare profesională (engl. VET – Vocational Education and Training) 

 

FPC – formare profesională continuă 

 

GL IMI PQ NET – Grupul de Lucru (grup ţintă) în proiectul IMI PQ NET România 

 

IMI – Internal Market Information system (Sistemul de Informare al Pieţei Interne Unice a 

UE) 

 

IMI PQ NET România – proiectul “Reţeaua Autorităţilor Competente pentru Calificările 

Profesionale din România” 

 

IPS - Institutul pentru Politici Sociale 

 

JO – Jurnalul Oficial (al UE) 

 

M1 –   Metodologia pentru analiză ocupaţională a ANC (2009) 

 

M2 – Metodologia de elaborare sau revizuire a standardelor ocupaţionale şi a calificărilor 

profesionale corespunzătoare a ANC (2009) 

 

M3 - Metodologia de verificare şi validare a standardelor ocupaţionale şi a calificărilor 

profesionale corespunzătoare a ANC (2009) 

 

M4 - Metodologia de certificare a calificărilor şi competenţelor a CNFPA (actuala ANC) 
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ME – Ministerul Economiei 

 

MECMA - Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri (desfiinţat) 

 

MEN – Ministerul Educaţiei Naţionale  

 

MO – Monitorul Oficial (în România) 

 

NARIC - National Academic Recognition Information Centre (Centru Naţional de Informare 

pentru Recunoaşterea Academică, în fiecare SM al UE) 

 

NRP – National Reference Point (Punct Naţional de Referinţă pentru recunoaşterea 

calificărilor profesionale, în fiecare SM al UE) 

 

OG – Ordonanţă Guvernamentală 

 

OUG - Ordonanţă de Urgenţă a Guvernului  

 

RI – rezultatele învăţării 

 

SEE – Spaţiul Economic European (toate SM ale UE + Islanda, Liechtenstein, Norvegia)  

 

SM – Stat Membru (al Uniunii Europene) 

 

SO - Standard ocupaţional 

 

SPP - Standard de pregătire profesională 

 

UE – Uniunea Europeană 


