
HOTĂRÂRE nr. 212 din 27 aprilie 2011  
pentru aprobarea Normelor  privind perioada de preg ătire 
profesional ă practic ă a stagiarilor în activitatea de audit 
financiar *  
EMITENT:     CAMERA AUDITORILOR DIN ROMANIA  
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 341 din 17 mai 2011   
Data intrarii in vigoare : 17/05/2011  
 
 
    În temeiul prevederilor art. 6 alin. (3) şi art. 40 din 
Ordonan ţa de urgen ţă a Guvernului nr. 75/1999  privind activitatea 
de audit financiar, republicat ă, cu modific ările şi complet ările 
ulterioare, şi ale art. 26 alin. (2) din Regulamentul  de 
organizare şi func ţionare a Camerei Auditorilor Financiari din 
România, aprobat prin Hot ărârea Guvernului nr. 983/2004 , cu 
modific ările şi complet ările ulterioare, 
 
    Consiliul Camerei Auditorilor Financiari din Ro mânia, 
întrunit în şedin ţa din data 27 aprilie 2011, hot ăr ăşte: 
 
    ART. 1  
    Se aprob ă Normele  privind perioada de preg ătire profesional ă 
practic ă a stagiarilor în activitatea de audit financiar, 
prev ăzute în anexa care face parte integrant ă din prezenta 
hot ărâre. 
    ART. 2  
    Departamentul de admitere, preg ătire continu ă şi stagiari va 
duce la îndeplinire prevederile prezentei hot ărâri. 
    ART. 3  
    La data public ării prezentei hot ărâri în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, Hot ărârea Consiliului Camerei Auditorilor 
Financiari din România nr. 115/2008  pentru aprobarea Normelor 
privind perioada de preg ătire profesional ă practic ă a stagiarilor 
în activitatea de audit financiar, publicat ă în Monitorul Oficial 
al României, Partea I, nr. 381 din 20 mai 2008, cu modific ările 
ulterioare, se abrog ă. 
    ART. 4  
    Prezenta hot ărâre se public ă în Monitorul Oficial al 
României, Partea I. 
 
                        Pre şedintele Camerei Auditorilor 
                            Financiari din România,  
                                 Ion Mih ăilescu 
 
    Bucure şti, 27 aprilie 2011. 
    Nr. 212. 
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 ANEXĂ 
 
                                     NORME 
              privind perioada de preg ătire profesional ă practic ă 
                a stagiarilor în activitatea de aud it financiar 
 
    CAP. I  
    Dispozi ţii generale. Defini ţii 
 
    ART. 1  
    În cuprinsul prezentelor norme, urm ătorii termeni se definesc 
astfel: 
    - Camera = Camera Auditorilor Financiari din Ro mânia; 
    - norme = norme privind perioada de preg ătire profesional ă 
practic ă a stagiarilor în activitatea de audit financiar; 
    - stagiar = persoana fizic ă care a promovat testul de 
verificare a cuno ştin ţelor în domeniul financiar contabil pentru 
accesul la stagiu sau care a echivalat testul de ac ces la stagiu 
conform protocoalelor încheiate de Camer ă şi î şi desf ăşoar ă 
activitatea conform prezentelor norme; 
    - îndrum ător = persoan ă fizic ă, auditor financiar activ sau 
juridic ă, membr ă a Camerei, sub îndrumarea c ăreia se desf ăşoar ă 
stagiul unuia sau mai multor stagiari în activitate a de audit 
financiar; 
    - stagiu = perioada de preg ătire practic ă a stagiarului în 
activitatea de audit financiar; 
    - Caiet de practic ă = caietul şi documenta ţia întocmite de 
către stagiarul în activitatea de audit financiar, pr in care se 
consemneaz ă şi se certific ă activit ăţile desf ăşurate de acesta. 
 
    CAP. II  
    Organizarea stagiului 
 
    ART. 2  
    Stagiul în activitatea de audit financiar se ef ectueaz ă de 
către persoanele care au promovat testul de verificar e a 
cuno ştin ţelor în domeniul financiar-contabil pentru accesul la 
stagiu organizat de Camer ă sau care au beneficiat de excep ţia de 
echivalare a testului de acces la stagiu în baza pr otocoalelor 
încheiate de Camer ă. 
    ART. 3  
    Testul de verificare a cuno ştin ţelor în domeniul financiar-
contabil pentru accesul la stagiu se organizeaz ă în perioada 
ianuarie-februarie a fiec ărui an, cu aprobarea Consiliului 
Camerei. 
    ART. 4  
    Admiterea candida ţilor la stagiu în activitatea de audit 
financiar 
    (1) Candida ţii declara ţi admi şi la testul de verificare a 
cuno ştin ţelor în domeniul financiar-contabil pentru accesul la 
stagiu şi candida ţii c ărora li s-a echivalat acest test conform 



unui protocol încheiat de Camer ă vor urma procedurile stabilite 
prin prezentele norme. 
    (2) Înscrierea la stagiu se realizeaz ă pe baza unei cereri-
tip adresate Camerei, al c ărei model este prev ăzut în anexa nr. 
1, care face parte integrant ă din prezentele norme, dup ă ce a 
fost achitat ă taxa pentru înscrierea la stagiul în activitatea d e 
audit financiar pentru persoanele care au promovat testul de 
verificare a cuno ştin ţelor în domeniul financiar-contabil pentru 
accesul la stagiu sau taxa pentru echivalarea testu lui de acces 
la stagiu, conform prevederilor legale existente în  ceea ce 
prive şte echivalarea şi înscrierea la stagiul în activitatea de 
audit financiar, dup ă caz. *  
    (3) Cererea-tip este adresat ă Departamentului de admitere, 
preg ătire continu ă şi stagiari pentru verificare şi înscriere ca 
stagiar în activitatea de audit financiar. 
    (4) Departamentul de admitere, preg ătire continu ă şi stagiari 
va elibera pentru fiecare stagiar o legitima ţie a stagiarului în 
activitatea de audit financiar. Legitima ţia se vizeaz ă anual 
odat ă cu îndeplinirea tuturor obliga ţiilor anuale. 
    (5) Candida ţii declara ţi admi şi la testul de verificare a 
cuno ştin ţelor în domeniul financiar-contabil şi candida ţii c ărora 
li s-a echivalat testul de acces la stagiu conform unui protocol 
încheiat de Camer ă pot solicita înscrierea ca stagiar în 
activitatea de audit financiar la Camer ă în perioadele: 
    - aprilie-mai a anului în care au sus ţinut testul în 
condi ţiile stabilite de art. 3; 
    - aprilie-mai a anului urm ător dac ă li s-a echivalat testul. 
    (6) Candida ţilor care nu solicit ă înscrierea ca stagiar în 
activitatea de audit financiar în termenul prev ăzut la art. 4 
alin. (5) li se anuleaz ă testul de acces la stagiu, respectiv 
echivalarea. 
    ART. 5  
    Durata stagiului 
    (1) Stagiul în activitatea de audit financiar s e desf ăşoar ă 
pe o perioada de minimum 3 ani. Fiecare an de stagi u are durata 
unui an calendaristic. 
    (2) Perioada de stagiu începe de la data la car e stagiarul a 
fost înregistrat la Departamentul de admitere, preg ătire continu ă 
şi stagiari al Camerei. 
    (3) La cererea stagiarului, perioada de preg ătire practic ă 
poate fi suspendat ă cel mult un an, o singur ă dat ă pe parcursul 
celor 3 ani de stagiu. Pentru suspendarea stagiului  timp de un 
an, stagiarul va depune o cerere la Departamentul d e admitere, 
preg ătire continu ă şi stagiari al Camerei. Pe perioada 
suspend ării stagiarul nu este obligat s ă participe la cursurile 
anuale de preg ătire profesional ă şi nici s ă achite cotiza ţia fix ă 
anual ă pentru monitorizarea activit ăţii de preg ătire practic ă a 
membrilor stagiari. *  
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    (4) La finalizarea perioadei de stagiu, stagiar ul se poate 
prezenta la sus ţinerea examenului de competen ţă profesional ă 
pentru atribuirea calit ăţii de auditor financiar. 
 *   ART. 6  
    Organizarea stagiului 
    (1) Camera monitorizeaz ă activitatea desf ăşurat ă în perioada 
de preg ătire profesional ă practic ă a stagiarilor prin 
Departamentul de admitere, preg ătire continu ă şi stagiari şi 
Departamentul de monitorizare şi competen ţă profesional ă. 
    (2) Departamentul de admitere, preg ătire continu ă şi stagiari 
va ţine eviden ţa stagiarilor înscri şi, în ordinea aprob ării 
cererilor de înscriere la stagiu. 
    (3) Activit ăţile practice desf ăşurate de stagiar, documentele 
şi rapoartele acestuia sunt consemnate într-un dosar  numit Caiet 
de practic ă. 
    (4) În fiecare an de stagiu, stagiarii în activ itatea de 
audit financiar au obliga ţia de a achita cotiza ţia fix ă anual ă 
pentru monitorizarea activit ăţii de preg ătire practic ă a 
membrilor stagiari. *  
    (5) Finalizarea stagiului se face personal prin  îndeplinirea 
tuturor obliga ţiilor conform prevederilor prezentelor norme. 
    (6) Eviden ţa stagiarilor din anii I, II şi III se va ţine 
într-un registru intern, denumit Registrul stagiari lor în 
activitatea de audit financiar. Acest registru nu s e public ă în 
Monitorul Oficial al României. 
    (7) Stagiarii în activitatea de audit financiar  la care se 
face referire la art. 6 alin. (6) vor achita cotiza ţia fix ă 
anual ă, stabilit ă prin hot ărâre a Consiliului Camerei. Aceast ă 
cotiza ţie include preg ătirea profesional ă anual ă, monitorizarea 
anual ă, inform ările anuale etc. 
    (8) Eviden ţa stagiarilor care au finalizat stagiul şi se afl ă 
în perioada legal ă de sus ţinere a examenului de competen ţă 
profesional ă pentru atribuirea calit ăţii de auditor financiar se 
va ţine într-un registru intern, denumit Registrul stag iarilor 
din perioada legal ă de sus ţinere a examenului. Acest registru nu 
se public ă în Monitorul Oficial al României. 
    (9) Stagiarii la care se face referire la art. 6 alin. (8) 
vor achita cotiza ţia fix ă anual ă, stabilit ă prin hot ărâre a 
Consiliului Camerei. Aceast ă cotiza ţie include preg ătirea 
profesional ă anual ă din perioada legal ă de sus ţinere a examenului 
de competen ţă profesional ă, monitorizarea anual ă, inform ările 
anuale etc. *  
    ART. 7  
    Desf ăşurarea stagiului se deruleaz ă în cadrul a dou ă module 
distincte: 
    a) anul I de stagiu este destinat preg ătirii teoretice şi 
aplicative a stagiarilor; 
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    b) anii II şi III de stagiu sunt destina ţi practicii efective 
a stagiarului în cadrul societ ăţilor sau cabinetelor de audit 
financiar. 
 
    CAP. III  
    Activitatea desf ăşurat ă în anul I de stagiu 
 
    ART. 8  
    Anul I de stagiu este destinat preg ătirii teoretice şi 
aplicative organizate în mod centralizat de c ătre Camer ă şi se va 
organiza astfel: 
    a) semestrul I - preg ătire teoretic ă; 
    b) semestrul II - preg ătire aplicativ ă. 
    ART. 9  
    Activit ăţile pentru semestrul I de stagiu se vor organiza de  
către Camer ă sau de c ătre societ ăţile de audit financiar membre 
ale Camerei, care dispun de posibilit ăţile materiale necesare 
organiz ării acestei activit ăţi, aprobate de c ătre Consiliul 
Camerei. Activitatea de preg ătire teoretic ă reprezint ă 
participarea la cursuri organizate de Camer ă. Cursurile vor fi 
ţinute de c ătre formatori agrea ţi de Camer ă. 
    ART. 10  
    Preg ătirea teoretic ă din anul I de stagiu va fi stabilit ă de 
către Consiliul Camerei şi se va referi în general la: 
    a) standardele de contabilitate - reactualizare a 
cuno ştin ţelor stagiarilor în conformitate cu modific ările 
Standardelor interna ţionale de contabilitate; 
    b) standardele de audit financiar; 
    c) Codul privind conduita etic ă şi profesional ă în domeniul 
auditului financiar. 
    ART. 11  
    Activit ăţile de preg ătire teoretic ă prezentate mai sus vor fi 
studiate în semestrul I al anului I de stagiu pe un  fond de timp 
de 25 de ore. 
    ART. 12  
    La sfâr şitul programului de preg ătire profesional ă, stagiarii 
în activitatea de audit financiar vor sus ţine un test de 
verificare a cuno ştin ţelor dobândite pe parcursul celor 25 de 
ore. 
    ART. 13  
    Subiectele testului de semestru şi punctajul de admitere se 
vor stabili de c ătre un membru delegat al Consiliului Camerei, 
iar verificarea rezultatelor se va face de c ătre o comisie 
format ă din reprezentan ţi ai Departamentului de admitere, 
preg ătire continu ă şi stagiari din cadrul Camerei. *  
    ART. 14  
    Candida ţii care nu au fost admi şi la testul organizat la 
sfâr şitul programului de preg ătire profesional ă vor putea sus ţine 
un al doilea test într-un interval de maximum 3 lun i. 
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Candida ţilor care nu au promovat nici cel de-al doilea test  li se 
va anula testul de acces la stagiu, respectiv echiv alarea 
testului şi perioada de stagiu efectuat ă. 
    ART. 15  
    Candida ţii declara ţi admi şi la testul organizat la sfâr şitul 
cursului de preg ătire profesional ă vor urma programul de 
preg ătire aplicativ ă organizat de c ătre Camer ă, ce se va 
desf ăşura în semestrul II al anului I de stagiu. 
    ART. 16  
    În semestrul II de stagiu, în cadrul programulu i de preg ătire 
aplicativ ă, stagiarii în activitatea de audit financiar vor 
elabora un proiect privind o lucrare practic ă cu tematic ă din 
audit financiar. Proiectul va fi predat la Departam entul de 
admitere, preg ătire continu ă şi stagiari, iar evaluarea se va 
realiza de c ătre inspectorii din cadrul Departamentului de 
monitorizare şi competen ţă profesional ă şi de c ătre Departamentul 
de admitere, preg ătire continu ă şi stagiari. Consiliul Camerei va 
stabili tematica proiectului şi criteriile minimale ce trebuie 
realizate în cadrul acestuia. Lucrarea practic ă trebuie vizat ă de 
îndrum ătorul de stagiu. 
    ART. 17  
    Stagiarii care îndeplinesc cerin ţele de preg ătire 
profesional ă cerute de programul de preg ătire teoretic ă din 
semestrul I şi de programul de preg ătire aplicativ ă din semestrul 
II, care au achitat cotiza ţia fix ă anual ă pentru monitorizarea 
activit ăţii de preg ătire practic ă a membrilor stagiari *şi au 
depus acceptul îndrum ătorului de stagiu, se vor putea înscrie în 
anul II. 
    ART. 18  
    Finalizarea anului I, depunerea lucr ării practice şi a 
acceptului îndrum ătorului de stagiu vor avea loc în perioada 
aprilie-mai a fiec ărui an. Stagiarilor care au dep ăşit termenul 
de un an de la înscrierea la stagiu şi nu au depus cerere de 
suspendare a anului de stagiu li se va anula testul  de acces la 
stagiu, respectiv echivalarea testului şi perioada de stagiu 
efectuat ă. 
 
    CAP. IV  
    Activitatea desf ăşurat ă în anii II şi III de stagiu 
 
    ART. 19  
    Activitatea de stagiu în anii II şi III se desf ăşoar ă sub 
îndrumarea unui auditor financiar activ, care are î n desf ăşurare 
lucr ări de audit pe toat ă durata stagiaturii (ca persoan ă fizic ă 
sau în cadrul societ ăţilor ori cabinetelor de audit). La momentul 
semnării acceptului, îndrum ătorul de stagiu trebuie s ă fi ob ţinut 
de cel pu ţin 3 ani calitatea de auditor financiar. *  
    ART. 20  
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    Particip ă la aceast ă etap ă a stagiului stagiarii care şi-au 
îndeplinit obliga ţiile în conformitate cu prevederile cap. III. 
    ART. 21  
    În vederea desf ăşur ării stagiului în anii II şi III, 
stagiarul va prezenta la Departamentul de admitere,  preg ătire 
continu ă şi stagiari acceptul îndrum ătorului de stagiu, al c ărui 
model este prev ăzut în anexa nr. 2, care face integrant ă din 
prezentele norme, care va con ţine declara ţia pe propria 
r ăspundere a îndrum ătorului de stagiu c ă are în derulare cel 
puţin un contract de audit şi va primi Caietul de practic ă. Anul 
II de stagiu începe în momentul depunerii acceptulu i 
îndrum ătorului de stagiu la Departamentul de admitere, pre gătire 
continu ă şi stagiari. 
    ART. 22  
    Stagiul trebuie s ă se efectueze pe lâng ă o persoan ă fizic ă, 
auditor financiar activ sau în cadrul unei societ ăţi comerciale 
de audit, membr ă a Camerei. Persoanele fizice şi juridice, membre 
ale Camerei, care fac dovada c ă au în derulare cel pu ţin o 
misiune de audit financiar, pot s ă înainteze Departamentului de 
admitere, preg ătire continu ă şi stagiari o scrisoare prin care 
î şi iau angajamentul de a lua sub îndrumare stagiari în 
activitatea de audit financiar. 
    ART. 23  
    Un îndrum ător de stagiu nu poate avea mai mult de 15 stagiari  
în activitatea de audit sub îndrumare. 
    ART. 24  
    Stagiarul în activitatea de audit financiar are  obliga ţia de 
a- şi g ăsi un îndrum ător de stagiu, care s ă ofere garan ţii 
suficiente în ceea ce prive şte asigurarea condi ţiilor pentru 
desf ăşurarea perioadei de preg ătire profesional ă practic ă. 
    ART. 25  
    Îndrum ătorul este o persoan ă fizic ă. Când stagiul este 
realizat într-o societate comercial ă de audit financiar, înscris ă 
în Registrul public al auditorilor financiari - per soane 
juridice, aceasta precizeaz ă numele şi calitatea îndrum ătorului 
de stagiu ales din rândul angaja ţilor, asocia ţilor, care trebuie 
să aib ă calitatea de auditor financiar activ. 
    ART. 26  
    Înlocuirea îndrum ătorului de stagiu poate fi efectuat ă numai 
la începutul unui an de stagiu. În acest sens, stag iarul va 
depune la Departamentul de admitere, preg ătire continu ă şi 
stagiari urm ătoarele documente: 
    - cerere pentru înlocuirea îndrum ătorului de stagiu, care va 
fi semnat ă şi de vechiul îndrum ător de stagiu, atestând faptul c ă 
a luat cuno ştin ţă de aceast ă modificare; 
    - acceptul noului îndrum ător de stagiu. *  
    ART. 27  
    Nerespectarea obliga ţiei de a anun ţa Camera în leg ătur ă cu 
înlocuirea îndrum ătorului de stagiu în termenul prev ăzut la art. 
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26 conduce la nerecunoa şterea ca perioad ă de stagiu a 
intervalului de timp dintre renun ţarea la îndrum ătorul anterior 
şi anun ţarea Camerei. 
    ART. 28  
    În cazul în care un stagiar se prezint ă la Camer ă pentru 
finalizarea anului II, respectiv a anului III de st agiu şi se 
constat ă c ă îndrum ătorul de stagiu nu a avut angajamente de audit 
pentru anul respectiv, stagiarului i se va anula an ul de stagiu 
respectiv, iar îndrum ătorul de stagiu va fi sanc ţionat cu 
avertisment, potrivit prevederilor legale. *  
    ART. 29  
    În perioada de stagiu, stagiarul este obligat s ă efectueze 
anual un minim de 25 de zile lucr ătoare de experien ţă 
profesional ă, în fiecare din domeniile: contabilitate, audit şi 
opţionale. 
    ART. 30  
    Repartizarea timpului de stagiu pe activit ăţi este stabilit ă 
de îndrum ător, care trebuie s ă acorde stagiarului toate 
facilit ăţile, pentru a-i permite s ă efectueze instruirea. 
    ART. 31  
    Pe întreaga perioad ă de desf ăşurare a stagiului, stagiarul 
trebuie s ă î şi îndeplineasc ă obliga ţiile privind întocmirea 
Caietului de practic ă, în care se reflect ă în mod corect şi 
complet experien ţa profesional ă acumulat ă. 
    ART. 32  
    La fiecare 6 luni, stagiarul trebuie s ă prezinte 
îndrum ătorului un raport sintetic al experien ţei profesionale 
dobândite. 
    ART. 33  
    Stagiarii sunt obliga ţi s ă participe la cursurile de 
preg ătire profesional ă continu ă organizate de c ătre Camer ă atât 
în anul II, cât şi în anul III de stagiu. 
    ART. 34  
    Nerespectarea prevederilor art. 33, în condi ţiile în care 
anul de stagiu nu a fost suspendat, duce la anulare a testului de 
acces la stagiu, respectiv echivalarea testului şi a perioadei de 
stagiu efectuate. 
    ART. 35  
    Stagiarul trebuie s ă prezinte anual sau la cerere 
Departamentului de admitere, preg ătire continu ă şi stagiari 
Caietul de practic ă pentru verificare. 
    ART. 36  
    Stagiarul trebuie s ă prezinte anual Departamentului de 
admitere, preg ătire continu ă şi stagiari raportul referitor la 
activitatea desf ăşurat ă pe parcursul anului respectiv, întocmit, 
semnat şi ştampilat de îndrum ătorul de stagiu. 
    ART. 37  
    Stagiarul va primi viza pentru finalizarea anul ui de stagiu 
la data la care va prezenta la Departamentul de adm itere, 
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preg ătire continu ă şi stagiari caietul şi raportul îndrum ătorului 
de stagiu pentru anul respectiv, în urma îndeplinir ii cerin ţelor 
de preg ătire profesional ă şi achit ării cotiza ţiei fixe anual ă 
pentru monitorizarea activit ăţii de preg ătire practic ă a 
membrilor stagiari. *  
    ART. 38  
    Finalizarea anului II, respectiv anului III de stagiu se va 
face în perioada aprilie-mai a fiec ărui an. Stagiarilor care nu 
vor finaliza anul de stagiu în perioada men ţionat ă de prezentele 
norme şi care nu au depus cerere de suspendare a unui an d e 
stagiu li se va anula testul de acces la stagiu, re spectiv 
echivalarea testului şi perioada de stagiu efectuat ă. 
    ART. 39  
    Departamentul de admitere, preg ătire continu ă şi stagiari 
este autorizat: 
    - s ă stabileasc ă numărul de ore de preg ătire, precum şi 
repartizarea acestora pe domenii de activitate; 
    - s ă întrerup ă perioada de stagiu, la cererea stagiarului, 
din motive cum ar fi: satisfacerea stagiului milita r, s ănătate 
sau alte motive considerate justificate. 
 
    CAP. V  
    Urm ărirea, controlul şi aprecierea activit ăţilor desf ăşurate 
de c ătre stagiarii în activitatea de audit financiar 
 
    ART. 40  
    Urm ărirea modului de desf ăşurare a stagiului este realizat ă 
şi apreciat ă de îndrum ătorul de stagiu şi de c ătre Departamentul 
de admitere, preg ătire continu ă şi stagiari, în colaborare cu 
Departamentul de monitorizare şi competen ţă profesional ă. 
    ART. 41  
    Îndrum ătorul de stagiu trebuie s ă verifice activit ăţile 
desf ăşurate de stagiar şi s ă notifice eviden ţa detaliat ă a 
experien ţei profesionale din Caietul de practic ă al stagiarului 
la fiecare 6 luni. 
    ART. 42  
    Îndrum ătorul de stagiu trebuie s ă le creeze stagiarilor 
condi ţii pentru: 
    a) a urma preg ătirea prev ăzut ă în prezentele norme; 
    b) a se achita cu regularitate de obliga ţiile lor prev ăzute 
în prezentele norme. 
    ART. 43  
    Îndrum ătorul de stagiu trebuie s ă măreasc ă treptat nivelul de 
dificultate al lucr ărilor încredin ţate stagiarilor în activitatea 
de audit financiar şi s ă îi ajute s ă î şi însu şeasc ă disciplinele 
profesionale ale preg ătirii tehnice de baz ă (contabilitate şi 
audit) în conformitate cu Caietul de practic ă al stagiarului. 
    ART. 44  
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    Pentru fiecare 6 luni îndrum ătorul trebuie s ă fac ă o evaluare 
a activit ăţii stagiarului pe urm ătoarele domenii: 
    ● în ce măsură a fost respectat programul de stagiu; 
    ● cuno ştin ţele şi aptitudinile de specialitate; 
    ● gradul de însuşire a experienţei profesionale; 
    ● ra ţionamentul profesional. 
    ART. 45  
    Pentru fiecare domeniu de evaluare se poate da unul dintre 
calificativele: 
    1. satisf ăcător; 
    2. nesatisf ăcător. 
    ART. 46  
    Îndrum ătorul trebuie s ă întocmeasc ă anual un raport scris de 
evaluare a stagiarului în care s ă se consemneze: 
    1. progresele înregistrate de stagiar; 
    2. deficien ţele constatate în experien ţa profesional ă; 
    3. ac ţiuni de întreprins în viitor; 
    4. opinia general ă privind evolu ţia profesional ă a 
stagiarului. 
    ART. 47  
    De asemenea îndrum ătorul de stagiu trebuie s ă r ăspund ă la 
solicit ările Departamentului de admitere, preg ătire continu ă şi 
stagiari şi Departamentului de monitorizare şi competen ţă 
profesional ă în leg ătur ă cu furnizarea de informa ţii privind 
activitatea stagiarului. 
    ART. 48  
    Departamentul de monitorizare şi competen ţă profesional ă 
poate organiza, prin sondaj sau ori de câte ori est e solicitat 
din partea Consiliului Camerei, un control al calit ăţii 
activit ăţii stagiarilor şi a îndrum ătorilor de stagiu. 
Inspectorii din cadrul Departamentului de monitoriz are şi 
competen ţă profesional ă vor întocmi un raport în urma controlului 
efectuat. Acest raport va cuprinde o evaluare a act ivit ăţii 
stagiarului, precum şi propuneri de îmbun ăt ăţire a activit ăţii 
stagiarilor. 
 
    CAP. VI  
    Dispozi ţii finale 
 
    ART. 49  
    La sfâr şitul perioadei de stagiu, stagiarul va preda 
Departamentului de admitere, preg ătire continu ă şi stagiari din 
cadrul Camerei Caietul de practic ă completat şi vizat pentru 
toat ă perioada de preg ătire profesional ă practic ă. 
    ART. 50  
    La sfâr şitul perioadei de stagiu, îndrum ătorul întocme şte 
declara ţia care s ă ateste capacitatea stagiarului de a se 
prezenta la examen, al c ărei model este prev ăzut în anexa nr. 3, 
care face parte integrant ă din prezentele norme. În cazul în care 
stagiarul a avut mai mul ţi îndrum ători, acesta va ob ţine 
declara ţii de la to ţi îndrum ătorii de stagiu pe care le va depune 



la Camer ă în momentul înscrierii la examenul de aptitudini 
profesionale pentru ob ţinerea calit ăţii de auditor financiar. 
    ART. 51  
    Stagiarii care au finalizat stagiul se pot prez enta la 
oricare dintre sesiunile examenului de competen ţă profesional ă, 
pentru atribuirea calit ăţii de auditor financiar, organizate de 
Cameră, în termen de 3 ani de la data finaliz ării calendaristice 
a perioadei de stagiatur ă. 
    ART. 52  
    Pe parcursul celor 3 ani în care stagiarii se pot p rezenta la 
examenul de aptitudini profesionale pentru atribuir ea calit ăţii 
de auditor financiar, ace ştia vor avea obliga ţia de a participa 
anual la cursurile de preg ătire profesional ă organizate de c ătre 
Cameră şi de a achita cotiza ţia fix ă anual ă pentru monitorizarea 
activit ăţii de preg ătire practic ă a membrilor stagiari. 
Neparticiparea la oricare dintre aceste cursuri duc e la 
imposibilitatea particip ării la urm ătoarele sesiuni de examen de 
competen ţă profesional ă pentru atribuirea calit ăţii de auditor 
financiar.* *  
    ART. 53  
    Persoanele care nu ob ţin calitatea de auditor financiar în 
ace şti 3 ani î şi pierd calitatea de stagiar în activitatea de 
audit financiar, vor fi eliminate din Registrul sta giarilor din 
perioada legal ă de sus ţinere a examenului, iar procedura de 
admitere în stagiu va putea fi reluat ă ulterior.* 
    ART. 54  
    Prezentele norme se aplic ă începând cu data public ării în 
Monitorul Oficial al României, Partea I. 
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 ANEXA 1  
   la norme *  
 
                                  CERERE 
                      de înscriere în anul I de sta giu 
 
    Subsemnatul(a), ..........., n ăscut( ă) la data de ........ în 
localitatea ........., cu domiciliul în localitatea  ......., str. 
....... nr. ....., bl. ....., sc. ....., et. .....,  ap. ....., 
jude ţul/sectorul ........, legitimat( ă) cu buletin/carte de 
identitate/pa şaport seria ....... nr. ......., eliberat( ă) de 
........ la data de ........, cod numeric personal (CNP) 
..........., telefon: acas ă: ........, serviciu: ........, mobil: 
........., adresa de e-mail ........., func ţia/locul de munc ă 
........, solicit înscrierea la stagiu în activitat ea de audit 
financiar la Camera Auditorilor Financiari din Româ nia. 
    Provenien ţa stagiarului: 
    - candidat declarat admis la testul de verifica re a 
cuno ştin ţelor în domeniul financiar-contabil 
        ● doresc efectuarea stagiului în paralel la Corpul 
Exper ţilor Contabili şi Contabililor Autoriza ţi din România 
(CECCAR) începând cu anul II de stagiu; 
        ● nu doresc efectuarea stagiului în paralel la CECCA R 
începând cu anul II de stagiu; 
    - stagiar care a echivalat testul de verificare  a 
cuno ştin ţelor în domeniul financiar-contabil cu un program d e 
master; 
    - student la Association of Chartered Certified  Accountants 
(ACCA), care a promovat o parte din examenele organ izate de ACCA, 
nu a devenit înc ă membru cu drepturi depline şi care a echivalat 
testul de verificare a cuno ştin ţelor în domeniul financiar-
contabil; 
    - absolvent al ACCA, care nu a desf ăşurat activit ăţi de audit 
statutar şi care a echivalat testul de verificare a cuno ştin ţelor 
în domeniul financiar-contabil. 
 
                    Data                 Semn ătura 
               ...............         ............ .... 
 
    Domnului Pre şedinte al Camerei Auditorilor Financiari din 
România 
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 ANEXA 2  
    la norme *  
 
                     ACCEPTUL ÎNDRUM ĂTORULUI DE STAGIU 
 
    Numele .................... 
    Prenumele ................. 
    Adresa .......................... 
    Telefon ............ 
    Asociat în Societatea Comercial ă ............., nr. 
autoriza ţie ........ 
    Num ăr carnet de membru al Camerei Auditorilor Financiar i din 
România ...... 
 
    Certific c ă domnul/doamna ..........., având nr. legitima ţie 
stagiar ........, a început desf ăşurarea activit ăţii de stagiu 
sub îndrumarea mea la data de .............. . 
    Stagiul se va efectua cu forme legale de încadr are/adeverin ţă 
de stagiu, respectând prevederile Hot ărârii Consiliului Camerei 
Auditorilor Financiari din România nr. 212/2011  pentru aprobarea 
Normelor privind perioada de preg ătire profesional ă practic ă a 
stagiarilor în activitatea de audit financiar. 
    Totodat ă declar pe propria r ăspundere c ă am în derulare cel 
puţin un angajament de audit financiar şi am ob ţinut calitatea de 
auditor financiar de cel pu ţin 3 ani. 
 
             Data                  Semn ătura şi ştampila 
          ...........               ............... ... 
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  ANEXA 3  
    la norme 
 
                      DECLARA ŢIA ÎNDRUM ĂTORULUI DE STAGIU 
 
    Numele ............... 
    Prenumele ............ 
    Num ărul carnetului de membru al Camerei Auditorilor 
Financiari din România ....... 
    Asociat în S.C. ......, nr. autoriza ţie ...... 
    Declar c ă domnul/doamna ...... a desf ăşurat stagiul de 
preg ătire practic ă sub îndrumarea mea în perioada ...... şi a 
dobândit pe perioada stagiului toate cuno ştin ţele necesare pentru 
a se putea prezenta la examenul de aptitudini profe sionale pentru 
atribuirea calit ăţii de auditor financiar. 
    Totodat ă, men ţionez c ă pe perioada în care am fost îndrum ător 
de stagiu am avut în derulare angajamente de audit în calitate de 
persoan ă fizic ă/juridic ă. 
 
             Data                            Semn ătura şi 
ştampila 
         ..............                     
........................ 
 
                                  --------- 
 
 


