
HOTĂRÂRE  
pentru modificarea şi completarea Normelor privind perioada de preg ătire 

profesional ă practic ă a stagiarilor în activitatea de audit financiar, 
aprobate prin Hot ărârea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari di n 

România nr. 212/2011 
 
 
    În temeiul prevederilor art. 6 alin. (3) şi art. 13 din Ordonan ţa de 
urgen ţă a Guvernului nr. 75/1999 privind activitatea de au dit financiar, 
republicat ă, cu modific ările şi complet ările ulterioare, şi ale art. 15 
alin. (3) din Regulamentul de organizare şi func ţionare a Camerei 
Auditorilor Financiari din România, aprobat prin Ho t ărârea Guvernului nr. 
433/2011, 
 
    Consiliul Camerei Auditorilor Financiari din Ro mânia, întrunit în 
şedin ţa din data de 28 iunie 2012, hot ăr ăşte: 
 
    ART. I 
    Normele privind perioada de preg ătire profesional ă practic ă a 
stagiarilor în activitatea de audit financiar, apro bate prin Hot ărârea 
Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din Româ nia nr. 212/2011, 
publicat ă în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 34 1 din 17 mai 
2011, se modific ă şi se completeaz ă dup ă cum urmeaz ă: 
 
    1. La articolul 4, alineatul (2) se modific ă şi va avea urm ătorul 
cuprins: 
    "(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 de audit finan ciar pentru persoanele 
care au promovat testul de verificare a cuno ştin ţelor în domeniul 
financiar-contabil pentru accesul la stagiu sau tax a pentru echivalarea 
testului de acces la stagiu, conform prevederilor l egale existente în ceea 
ce prive şte echivalarea şi înscrierea la stagiul în activitatea de audit 
financiar, dup ă caz." 
 
    2. La articolul 5 alineatul (3), articolul 6 al ineatul (4), articolele 
17 şi 37, sintagma "tariful pentru monitorizarea activi t ăţii de preg ătire 
practic ă" se înlocuie şte cu sintagma "cotiza ţia fix ă anual ă pentru 
monitorizarea activit ăţii de preg ătire practic ă a membrilor stagiari". 
 
    3. La articolul 6, dup ă alineatul (5) se introduc patru noi alineate, 
alineatele (6)-(9), cu urm ătorul cuprins: 
    "(6) Eviden ţa stagiarilor din anii I, II şi III se va ţine într-un 
registru intern, denumit Registrul stagiarilor în a ctivitatea de audit 
financiar. Acest registru nu se 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 stagiarilor 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." 
 
    4. Articolul 13 se modific ă şi va avea urm ătorul cuprins: 
    "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." 
 
    5. Articolul 19 se modific ă şi va avea urm ătorul cuprins: 
    "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 semn ării acceptului, 
îndrum ătorul de stagiu trebuie s ă fi ob ţinut de cel pu ţin 3 ani calitatea 
de auditor financiar." 
 
    6. Articolul 26 se modific ă şi va avea urm ătorul cuprins: 
    "Art. 26. - Înlocuirea îndrum ătorului de stagiu poate fi efectuat ă 
numai la începutul unui an de stagiu. În acest sens , stagiarul 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." 
 
    7. Articolul 28 se modific ă şi va avea urm ătorul cuprins: 
    "Art. 28. - În cazul în care un stagiar se prez int 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 pent ru anul 
respectiv, stagiarului i se va anula anul de stagiu  respectiv, iar 
îndrum ătorul de stagiu va fi sanc ţionat cu avertisment, potrivit 
prevederilor legale." 
 
    8. Articolul 52 se modific ă şi va avea urm ătorul cuprins: 
    "Art. 52. - Pe parcursul celor 3 ani în care st agiarii se pot prezenta 
la examenul de aptitudini profesionale pentru atrib uirea 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 Camer ă 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 di ntre aceste 
cursuri duce la imposibilitatea particip ării la urm ătoarele sesiuni de 
examen de competen ţă profesional ă pentru atribuirea calit ăţii de auditor 
financiar." 
 
 
 



    9. Articolul 53 se modific ă şi va avea urm ătorul cuprins: 
    "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 audi t 
financiar, vor fi eliminate din Registrul stagiaril or din perioada legal ă 
de sus ţinere a examenului, iar procedura de admitere în st agiu va putea fi 
reluat ă ulterior." 
 
    10. Anexele nr. 1 şi 2 se modific ă şi se înlocuiesc cu anexele nr. 1 
şi 2, care fac parte integrant ă din prezenta hot ărâre. 
 
    ART. II 
    Departamentul de admitere, preg ătire continu ă şi stagiari va duce la 
îndeplinire prevederile prezentei hot ărâri. 
 
    ART. III 
    Prezenta hot ărâre se public ă în Monitorul Oficial al României, Partea 
I. 
 
                            Pre şedintele 
              Camerei Auditorilor Financiari din Ro mânia, 
                            Horia Neam ţu 
 
 
 
    Bra şov, 28 iunie 2012. 
    Nr. 18. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
 



 ANEXA 1 
    (Anexa nr. 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 activitatea de audit financiar la Camera Auditor ilor Financiari din 

România. 

    Provenien ţa stagiarului: 

� candidat declarat admis la testul de verificare a c unoştin ţelor în 

domeniul financiar-contabil 

o doresc efectuarea stagiului în paralel la Corpul Ex per ţilor 

Contabili şi Contabililor Autoriza ţi din România (CECCAR) 

începând cu anul II de stagiu; 

o nu doresc efectuarea stagiului în paralel la CECCAR  începând cu 

anul II de stagiu; 

� stagiar care a echivalat testul de verificare a cun oştin ţelor în 

domeniul financiar-contabil cu un program de master ; 

� student la Association of Chartered Certified Accou ntants (ACCA), 

care a promovat o parte din examenele organizate 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 Români a 



    ANEXA 2 
    (Anexa nr. 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 aprobare a 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 pu ţin un 

angajament de audit financiar şi am ob ţinut calitatea de auditor financiar 

de cel pu ţin 3 ani. 

 

             Data                            Semn ătura şi ştampila 

          ...........                         ..... ............. 

 

                             --------- 

 


