
HOTĂRÂRE nr. 6 din 21 februarie 2014  
privind aprobarea Normelor de preg ătire profesional ă continu ă a 
auditorilor financiari 
EMITENT:     CAMERA AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMÂNIA   
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 214 din 26 martie 2014   
Data intrarii in vigoare : 26/03/2014  
 
    În temeiul prevederilor: 
    - art. 6 alin. (3) şi art. 14 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, 
    - art. 41 alin. (1) şi art. 72 din Regulamentul de organizare şi 
func ţionare a Camerei Auditorilor Financiari din România , aprobat prin 
Hot ărârea Guvernului nr. 433/2011 , 
 
    Consiliul Camerei Auditorilor Financiari din Ro mânia, întrunit în 
şedin ţa din data de 21 februarie 2014, hot ăr ăşte: 
 
    ART. 1  
    Se aprob ă Normele de preg ătire profesional ă continu ă a auditorilor 
financiari, prev ăzute în anexa care face parte integrant ă din prezenta 
hot ărâre. 
    ART. 2  
    Departamentul admitere, preg ătire continu ă şi stagiari va duce la 
îndeplinire prevederile prezentei hot ărâri. 
    ART. 3  
    Prezenta hot ărâre se comunic ă Consiliului pentru Supravegherea în 
Interes Public a Profesiei Contabile (CSIPPC). 
    ART. 4  
    La data intr ării în vigoare a prezentei hot ărâri se abrog ă 
Hot ărârea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari di n România nr. 
172/2010  privind aprobarea Normelor de preg ătire profesional ă continu ă 
a auditorilor financiari, publicat ă în Monitorul Oficial al României, 
Partea I, nr. 688 din 13 octombrie 2010. 
    ART. 5  
    Prezenta hot ărâre se public ă în Monitorul Oficial al României, 
Partea I. 
 
                                  Pre şedintele 
                  Camerei Auditorilor Financiari di n România, 
                                  Horia Neam ţu 
 
    Cluj-Napoca, 21 februarie 2014. 
    Nr. 6. 
 
 
 
 
 
 
 
 



    ANEX Ă 
 
 
                                     NORME 
          de preg ătire profesional ă continu ă a auditorilor financiari 
 
    CAP. I  
    Dispozi ţii generale 
 
    ART. 1  
    Prezentele norme sunt adoptate în baza Standard ului interna ţional 
de educa ţie nr. 7 privind dezvoltarea profesional ă continu ă, denumit 
în continuare IES 7, emis de Federa ţia Interna ţional ă a Contabililor 
(IFAC). 
    ART. 2  
    Sub supravegherea Consiliului pentru Supraveghe rea în Interes 
Public a Profesiei Contabile (CSIPPC), Camera Audit orilor Financiari 
din România, denumit ă în continuare Camera, este autoritatea 
competent ă pentru calific ările educa ţionale, respectiv organizarea 
preg ătirii profesionale continue şi examinarea competen ţei 
profesionale. 
    ART. 3  
    Prezentele norme conduc la aplicarea conceptulu i de preg ătire 
profesional ă continu ă şi se refer ă la activit ăţile de înv ăţământ care 
dezvolt ă şi men ţin capacit ăţile ce permit auditorilor financiari, 
membri ai Camerei, s ă ofere servicii de înalt ă calitate şi s ă lucreze 
cu competen ţă în cadrul profesiei lor. 
    ART. 4  
    Prezentele norme preiau, dezvolt ă şi adapteaz ă cerin ţele IES 7 în 
procesul de implementare şi derulare a Programului de preg ătire 
profesional ă continu ă, organizat de Camer ă. 
    ART. 5  
    Obiectivul preg ătirii profesionale continue este acela de a 
menţine şi de a dezvolta competen ţa profesional ă a auditorilor 
financiari în vederea realiz ării activit ăţii de audit financiar 
conform cerin ţelor standardelor profesionale, reglement ărilor, 
normelor şi regulilor din domeniu. 
 
    CAP. II  
    Aria de cuprindere a preg ătirii profesionale continue 
 
    ART. 6  
    Camera trebuie s ă se asigure c ă auditorii financiari particip ă 
anual la programe adecvate de formare profesional ă continu ă pentru a-
şi men ţine cuno ştin ţele teoretice, competen ţele şi valorile 
profesionale la un nivel înalt. 
    ART. 7  
    Camera cere tuturor membrilor s ăi s ă î şi dezvolte şi s ă î şi 
menţin ă competen ţa profesional ă relevant ă pentru activitatea şi 
responsabilit ăţile lor profesionale. Fiec ărui auditor îi revine 
obliga ţia respect ării cerin ţelor de preg ătire profesional ă continu ă 



pentru a r ăspunde provoc ărilor profesionale şi pentru a înt ări 
încrederea în activitatea de audit. 
    ART. 8  
    Cerin ţele de preg ătire profesional ă continu ă se aplic ă tuturor 
auditorilor financiari, activi şi nonactivi. 
 
    CAP. III  
    Accesul la Programul de preg ătire profesional ă continu ă 
 
    ART. 9  
    Camera are obliga ţia s ă organizeze şi s ă promoveze programe de 
educa ţie permanent ă pentru to ţi membrii s ăi. 
    ART. 10  
    Cerin ţele de preg ătire profesional ă continu ă se realizeaz ă prin 
Programul de preg ătire profesional ă continu ă, aprobat anual de c ătre 
Consiliul Camerei. 
    ART. 11  
    Camera are obliga ţia s ă faciliteze accesul membrilor s ăi la 
Programul de preg ătire profesional ă continu ă. 
 
    CAP. IV  
    Organizarea Programului de preg ătire profesional ă continu ă 
 
    ART. 12  
    În cadrul Programului de preg ătire profesional ă continu ă, 
auditorii financiari trebuie s ă efectueze anual 40 de ore de formare 
profesional ă, dup ă cum urmeaz ă: 
    a) 20 de ore structurate; 
    b) 20 de ore nestructurate. 
    ART. 13  
    Formarea profesional ă continu ă structurat ă include participarea la 
cursurile profesionale anuale obligatorii, organiza te de c ătre Camer ă 
în baza Programului anual de preg ătire profesional ă, aprobat prin 
hot ărâre a Consiliului Camerei. 
    ART. 14  
    Formarea profesional ă continu ă nestructurat ă include: 
    a) participarea la cursuri/seminare în domeniu - se echivaleaz ă 
numărul de ore efectuate (dovedite prin 
adeverin ţă/diplom ă/certificat/atestat de participare în care se 
specific ă denumirea cursului şi num ărul de ore); 
    b) sus ţinerea de cursuri în domeniu, ca lector - se echiva leaz ă 20 
de ore (dovedite prin adeverin ţă/declara ţie pe propria r ăspundere care 
să ateste sus ţinerea de cursuri); 
    c) participarea la activitatea Grupului de lucr u al Camerei sau în 
cadrul oric ărei comisii profesionale numite la nivelul Camerei sau la 
nivelul altor organisme profesionale din domeniu - se echivaleaz ă 10 
ore/ şedin ţă (participarea la lucr ările diferitelor comisii numite la 
nivelul organismelor profesionale din domeniu se at est ă pe baz ă de 
adeverin ţă, eliberat ă de respectivul organism profesional); 
    d) participarea la congrese sau conferin ţe organizate de Camer ă şi 
de alte organisme sau institu ţii profesionale din domeniu pe plan 
naţional sau interna ţional (organisme membre IFAC) - se echivaleaz ă 



câte 6 ore pentru fiecare manifestare de specialita te (dovedite prin 
atestatul/diploma/certificatul/adeverin ţa/confirmarea electronic ă de 
participare); 
    e) participarea la cursurile organizate de orga nismele 
profesionale din domeniu, pe plan na ţional sau interna ţional [Corpul 
Exper ţilor Contabili şi al Contabililor Autoriza ţi din România 
(CECCAR), Camera Consultan ţilor Fiscali (CCF), Asocia ţia Na ţional ă a 
Evaluatorilor Autoriza ţi din România (ANEVAR), Institutul Na ţional 
pentru Preg ătirea Practicienilor în Insolven ţă (INPPI) şi altele], cu 
care Camera are protocoale de colaborare. Se echiva leaz ă numărul de 
ore efectuate, în baza atestatului/adeverin ţei/certificatului/diplomei 
de participare care con ţine cel pu ţin denumirea cursului şi num ărul de 
ore efectuate; 
    f) participarea la studii postuniversitare, mas ter sau doctorat în 
domeniu - se echivaleaz ă 20 de ore; echivalarea se face pe baz ă de 
atestat/adeverin ţă/diplom ă/certificat, dup ă caz; 
    g) publicarea unei c ăr ţi în domeniu - se echivaleaz ă 20 de ore, în 
baza unei declara ţii pe propria r ăspundere în care s ă se specifice cel 
puţin urm ătoarele elemente: titlul c ăr ţii, autorul/autorii, editura, 
anul apari ţiei, ISBN-ul; 
    h) activitatea desf ăşurat ă în calitate de îndrum ător de stagiu - 
se echivaleaz ă 5 ore pentru fiecare stagiar, în baza raportului 
îndrum ătorului de stagiu referitor la activitatea desf ăşurat ă pe 
parcursul anului împreun ă cu stagiarul; 
    i) elaborarea, publicarea şi recenzia de materiale de specialitate 
(documentul s ă aib ă minimum 3 pagini) - se echivaleaz ă 5 ore/material. 
Echivalarea se face în baza copiilor de pe material ele de specialitate 
publicate; 
    j) participarea la elaborarea de 
studii/cercet ări/rapoarte/legisla ţie de specialitate (documentul s ă 
aib ă minimum 2 pagini) - se echivaleaz ă 5 ore/material, în baza 
adeverin ţei/declara ţiei pe propria r ăspundere care s ă ateste 
participarea la elaborarea materialului. 
    ART. 15  
    Echivalarea programului de preg ătire profesional ă, structurat şi 
nestructurat, cu programul de preg ătire profesional ă organizat de un 
alt organism profesional din domeniu pe plan na ţional sau 
interna ţional se poate face numai dac ă exist ă un protocol încheiat 
între Camer ă şi respectivul organism profesional. Echivalarea se face 
în baza unei adeverin ţe/unui atestat care s ă ateste participarea la 
programul de preg ătire organizat de respectivul organism profesional.  
 
    CAP. V  
    Monitorizarea Programului de preg ătire profesional ă continu ă 
 
    ART. 16  
    Departamentul de admitere, preg ătire continu ă şi stagiari din 
cadrul Camerei monitorizeaz ă dac ă auditorii financiari îndeplinesc 
cerin ţele de formare profesional ă continu ă anual ă impuse de prezentele 
norme. 
    ART. 17  



    Auditorii financiari sunt obliga ţi s ă î şi p ăstreze o eviden ţă 
proprie, precum şi documentele referitoare la formarea profesional ă, 
fiind responsabili s ă demonstreze c ă şi-au îndeplinit obliga ţiile 
cerute de c ătre Camer ă. 
    ART. 18  
    Anual, auditorii financiari trebuie s ă depun ă la sediul Camerei, 
până la data de 31 decembrie, urm ătoarele documente care s ă ateste 
îndeplinirea cerin ţelor de preg ătire profesional ă continu ă: 
    a) fi şa individual ă de preg ătire profesional ă, conform 
formularului prev ăzut în anexa care face parte integrant ă din 
prezentele norme; 
    b) copia actelor doveditoare care atest ă formarea profesional ă 
nestructurat ă. 
    ART. 19  
    Departamentul de admitere, preg ătire continu ă şi stagiari din 
cadrul Camerei are obliga ţia s ă înregistreze în baza de date a Camerei 
şi s ă ţin ă eviden ţa documentelor care atest ă îndeplinirea cerin ţelor 
de formare profesional ă continu ă de c ătre fiecare auditor financiar. 
Termenul de p ăstrare este de 5 ani. 
 
    CAP. VI  
    Dispozi ţii finale şi sanc ţiuni 
 
    ART. 20  
    Viza anual ă pentru exercitarea profesiei se acord ă numai 
auditorilor financiari care fac dovada îndeplinirii  cerin ţelor art. 12 
şi 15. 
    ART. 21  
    Nerespectarea prevederilor prezentelor norme co nstituie abatere 
disciplinar ă şi se sanc ţioneaz ă conform dispozi ţiilor Regulamentului 
de organizare şi func ţionare a Camerei Auditorilor Financiari din 
România, aprobat prin Hot ărârea Guvernului nr. 433/2011  şi conform 
hot ărârilor Camerei în vigoare. 
    ART. 22  
    Prezentele norme se aplic ă începând cu data public ării în 
Monitorul Oficial al României, Partea I. 
 
    CAP. VII  
    Dispozi ţii tranzitorii 
 
    ART. 23  
    Prevederile prezentelor norme se vor aplica şi auditorilor 
financiari care pân ă la data public ării acestora în Monitorul Oficial 
al României, Partea I, nu au depus fi şa individual ă de preg ătire 
profesional ă pentru anul 2013. 
 
 
    
 
 
 
 



 ANEXĂ 
    la norme 

 
 
                   FI ŞA INDIVIDUAL Ă DE PREGĂTIRE PROFESIONALĂ 
 
    Subsemnatul/Subsemnata ..............., posesor /posesoare al/a 
carnetului nr. ..........., emis de c ătre Camera Auditorilor 
Financiari din România, denumit ă în continuare Camera, declar pe 
propria r ăspundere c ă am îndeplinit cerin ţele de preg ătire 
profesional ă continu ă pentru anul ........, astfel: 
    I. Preg ătire profesional ă continu ă structurat ă (20 de ore): 
    [] participarea la cursurile anuale obligatorii , organizate de 
către Camer ă: 
    ● în sistem e-learning, în perioada ................ .........., 
sau 
    ● în sistem clasic, în perioada .................... ........... 
 
    II. Preg ătire profesional ă continu ă nestructurat ă (20 de ore): 
    [] participarea la cursuri/seminare în domeniu - se echivaleaz ă 
numărul de ore efectuate. Anexez 
adeverin ţa/diploma/certificatul/atestatul de participare, du pă caz; 
    [] sus ţinerea de cursuri în domeniu, ca lector - se echiva leaz ă 20 
de ore. Anexez adeverin ţă/declara ţia pe propria r ăspundere care s ă 
ateste sus ţinerea de cursuri. 
    [] participarea la activitatea Grupului de lucr u al Camerei sau în 
cadrul oric ărei comisii profesionale numite la nivelul Camerei sau la 
nivelul altor organisme profesionale din domeniu - se echivaleaz ă 10 
ore/ şedin ţă. Anexez adeverin ţă care s ă ateste calitatea de membru în 
cadrul Comisiei/comisiilor profesionale numite la n ivelul 
............. 
    [] participarea la congrese sau conferin ţe organizate de Camer ă şi 
de alte organisme profesionale din domeniu pe plan naţional sau 
interna ţional (organisme membre IFAC) - se echivaleaz ă câte 6 ore 
pentru fiecare manifestare de specialitate. Anexez 
atestatul/diploma/certificatul/adeverin ţă/confirmare electronic ă de 
participare, dup ă caz; 
    [] participarea la cursurile profesionale, orga nizate de 
organismele profesionale din domeniu, pe plan na ţional sau 
interna ţional (CECCAR, CCF, ANEVAR, INPPI şi altele), cu care Camera 
are încheiate protocoale de colaborare - se echival eaz ă numărul de ore 
efectuate. Anexez atestatul/adeverin ţa/diploma/certificatul de 
participare, dup ă caz; 
    [] participarea la studii postuniversitare, mas ter sau doctorat în 
domeniu - se echivaleaz ă 20 de ore. Anexez 
atestatul/adeverin ţa/diploma/certificatul de participare, dup ă caz; 
    [] publicarea unei c ăr ţi în domeniu - se echivaleaz ă 20 de ore. 
Anexez declara ţia pe propria r ăspundere cu urm ătoarele specifica ţii: 
titlul c ăr ţii, autorul/autorii, editura, anul apari ţiei, ISBN; 
    [] calitatea de îndrum ător de stagiu - se echivaleaz ă 5 ore pentru 
fiecare stagiar. Anexez raportul îndrum ătorului de stagiu referitor la 
activitatea desf ăşurat ă pe parcursul anului, împreun ă cu stagiarul; 



    [] elaborarea, publicarea şi recenzia de materiale de specialitate 
(documentul s ă aib ă minimum 3 pagini) - se echivaleaz ă 5 ore/material 
de minimum 3 pagini. Anexez copii ale materialelor de specialitate 
publicate; 
    [] participarea la elaborarea de 
studii/cercet ări/rapoarte/legisla ţie de specialitate (documentul s ă 
aib ă minimum 2 pagini) - se echivaleaz ă 5 ore/material de minimum 2 
pagini. Anexez adeverin ţa care s ă ateste participarea la elaborarea 
materialului. 
 
    III. Echivalarea programului de preg ătire profesional ă continu ă 
(structurat şi nestructurat): 
    [] echivalarea programului de preg ătire profesional ă, structurat 
şi nestructurat, cu programul de preg ătire profesional ă organizat de 
un alt organism profesional din domeniu pe plan na ţional sau 
interna ţional, cu care Camera are încheiat protocol de cola borare - se 
echivaleaz ă toate cele 40 de ore de preg ătire profesional ă. Ata şez 
adeverin ţa eliberat ă de organismul profesional. 
 
 
 
 
      Data                                    Semn ătura 
    ........                                ....... ...... 
 
 
 
 
 
    Acest formular se va completa anual şi se va depune pân ă la data 
de 31 decembrie a fiec ărui an. 
 
                                           ------- 
 


