
 

 
LISTA TAXELOR ŞI COTIZAŢIILOR 

(Conform Hotărâriilor 35/24.04.2014 şi 11/19.02.2015) 
 

Taxă pentru testul de verificare a cunoştinţelor în domeniul financiar-contabil 
pentru accesul la stagiu 

Suma 
 

500 lei 

Cotizaţia fixă anuală pentru monitorizarea activităţii de pregătire practică a 
membrilor stagiari 

Suma 
 

580 lei 

Cotizaţia fixă anuală pentru menţinerea în Registrul stagiarilor aflaţi în perioada 
legală de susţinere a examenului 

Suma 480 lei 
 

Taxă pentru examenul de competenţă profesională pentru atribuirea calităţii de 
auditor financiar 

Suma 
 

400 lei/probă 

Taxa pentru înscrierea la testul de verificare a cunoştinţelor în domeniul 
financiar-contabil pentru accesul la stagiu în activitatea de audit financiar 

Suma 
 

500 lei 

Taxa pentru înscrierea la stagiul în activitatea de audit financiar pentru 
persoanele care au promovat testul de verificare a cunoştinţelor în domeniul 

financiar-contabil pentru accesul la stagiu; 

Suma 
 

250 lei 

Taxa pentru echivalarea testului de verificare a cunoştinţelor în domeniul 
financiar-contabil pentru accesul la stagiu şi înscrierea la stagiu în activitatea 
de audit financiar, pentru persoanele care solicită echivalarea cu un program 

de master sau cu o calificare pentru care există protocol de colaborare încheiat 
de CAFR cu o instituţie de învăţământ sau cu o altă instituţie profesională din 

domeniu 

Suma 
 

500 lei 

Taxă pentru atribuirea calităţii de membru al Camerei şi înscrierea în Registrul 
public al auditorilor financiari - persoane fizice care au obţinut calificarea în 

România 

Suma 
 

650 lei 

Contravaloare ştampilă de auditor financiar 
 

Suma 
 

93 lei 

Taxă pentru atribuirea calităţii de membru al Camerei şi înscrierea în Registrul 
public al auditorilor financiari - persoane juridice 

Suma 
 

1300 lei 



Cotizaţia fixă anuală - Persoane Fizice 
 

Suma Activ – 780 lei 
Nonactiv – 390 lei 

Persoane active cu calificativ B, C sau D 
– 1180 lei 

Persoane nonactive cu calificativ B, C 
sau D – 790 lei 

 

Cotizaţia fixă anuală - Persoane Juridice 
 

 
Suma 

 

750 lei 
Cu calificativ B, C, sau D – 1150 lei 

 

Persoanele fizice și juridice care solicită înscrierea în Registrul public al 
auditorilor financiari în cel de-al doilea  semestru al anului achită cotizația fixă 

pentru anul respectiv 

                                   Auditorii financiari persoane fizice active: 400 lei; 

                                   Auditorii financiari persoane fizice nonactive: 200 lei; 

                                   Auditorii financiari persoane juridice: 550 lei. 

Persoanele fizice şi juridice, care solicită înscrierea în Registrul public al 
auditorilor financiari, în cel de-al 2-lea semestru al anului, în momentul 

depunerii documentelor de inscriere, achită odată cu cotizaţia fixă şi taxa de 
înscriere în Registrul public al auditorilor financiari 

Cotizaţia variabilă 
 

 
 
 
 
 

Suma 

0,5% aplicat asupra cifrei de afaceri pana 
la 50.000 lei; 

0,8% aplicat asupra cifrei de afaceri 
cuprinsa între 50.001 lei si 200.000 lei; 

0,9% aplicat asupra cifrei de afaceri 
cuprinsa între 200.001 lei si 600.000 lei; 

1% aplicat asupra cifrei de afaceri 
cuprinsa între 600.001 lei si 1.000.000 

lei; 
1,2 % aplicat asupra cifrei de afaceri mai 

mare de 1.000.000 lei. 
 

Taxa pentru recunoaşterea calificării de auditor financiar, atribuirea calităţii de 
membru al Camerei şi înscrierea în Registrul auditorilor financiari - persoane 

fizice si juridice care au obţinut calificarea în alte state membre ale Uniunii 
Europene sau aparţinând Spaţiului Economic European ori Confederaţiei 

Elveţiei  

Suma 
 

2600 lei 

Taxa pentru aprobarea auditorilor financiari persoane fizice și juridice din terțe 
țări, atribuirea calității de membru al Camerei și înregistrarea în Registrul 

public al auditorilor financiari – persoane fizice și juridice 

Suma 
 

4000 lei 



Taxa pentru reatribuirea calităţii de membru al Camerei şi înscrierea în 
Registrul auditorilor financiari – persoane fizice şi juridice 

Suma 
 

3000 lei 

Taxa pentru înscrierea la cursul pentru auditorii financiari persoane fizice care pot    

 desfășura activitatea de audit financiar la entitățile autorizate, reglementate și   

       supravegheate de către Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF)  

Suma 850 lei 

        Taxa pentru înscrierea la cursul pentru auditarea proiectelor finanțate din  

         fonduri europene și alte fonduri nerambursabile de la alți donatori 

Suma 450  lei 

   Taxa pentru înscrierea în Registrul public al auditorilor financiari – persoane  
fizice si juridice  care pot audita proiecte finanțate din fonduri europene și alte             
                                 fonduri  nerambursabile de la alți donatori 

Suma 100 lei 

 


