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    În temeiul prevederilor: 
    - art. 6 alin (3), art. 13 şi 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; 
    - art. 15 alin. (3) şi (4) şi art. 35 din Regulamentul de organizare 
şi func ţionare a Camerei Auditorilor Financiari din România , aprobat 
prin Hot ărârea Guvernului nr. 433/2011 ; 
    - pct. 8 al Acordului de cooperare încheiat înt re Camera Auditorilor 
Financiari din România şi Asocia ţia Contabililor Autoriza ţi, la data de 
22 decembrie 2010, 
 
    Consiliul Camerei Auditorilor Financiari din Ro mânia, întrunit în 
şedin ţa din 21 februarie 2014, hot ăr ăşte: 
 
    ART. 1  
    Se aprob ă Procedurile de înscriere la examenul de competen ţă 
profesional ă a persoanelor care au finalizat stagiul la Camera 
Auditorilor Financiari din România şi sunt membri cu drepturi depline ai 
Asocia ţiei Contabililor Autoriza ţi, 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  
    Prezenta hot ărâre se comunic ă Consiliului pentru Supravegherea în 
Interes Public a Profesiei Contabile. 
    ART. 4  
    Prezenta hot ărâre se public ă în Monitorul Oficial al României, 
Partea I. 
 
 
                        Pre şedintele Camerei Auditorilor 
                            Financiari din România,  
                                  Horia Neam ţu 
 
    Cluj-Napoca, 21 februarie 2014. 
    Nr. 7. 
 
 
    ANEX Ă 
 
 



 
                                   PROCEDURI 
             de înscriere la examenul de competen ţă profesional ă a 
          persoanelor care au finalizat stagiul la Camera Auditorilor 
           Financiari din România şi sunt membri cu drepturi depline 
                     ai Asocia ţiei Contabililor Autoriza ţi 
 
 
    ART. 1  
    Prezentele proceduri se aplic ă urm ătoarelor categorii de persoane: 
    - persoane care au echivalat testul de verifica re a cuno ştin ţelor în 
domeniul financiar-contabil pentru accesul la stagi u, conform Hot ărârii 
Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din Româ nia nr. 206/2011  
pentru aprobarea Procedurilor de înscriere la stagi u a persoanelor care 
au ob ţinut diplom ă de absolvire ACCA şi nu au desf ăşurat activit ăţi de 
audit statutar, au efectuat şi au finalizat cei 3 ani de stagiu, conform 
prevederilor Camerei Auditorilor Financiari din Rom ânia (CAFR); 
    - persoane care au echivalat testul de verifica re a cuno ştin ţelor în 
domeniul financiar-contabil pentru accesul la stagi u, conform Hot ărârii 
Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din Româ nia nr. 211/2011  
privind adoptarea Procedurilor de înscriere la stag iul organizat de 
Camera Auditorilor Financiari din România a studen ţilor Asocia ţiei 
Contabililor Autoriza ţi care au promovat o parte din examenele 
organizate de Asocia ţia Contabililor Autoriza ţi, dar nu au devenit înc ă 
membri cu drepturi depline, au efectuat şi au finalizat cei 3 ani de 
stagiu, conform prevederilor CAFR şi în timpul celor 3 ani de stagiu au 
devenit membri cu drepturi depline ai Asocia ţiei Contabililor Autoriza ţi 
(ACCA). 
    ART. 2  
    Dup ă finalizarea stagiului, persoanele men ţionate la art. 1 pot 
solicita înscrierea la examenul de competen ţă profesional ă pentru 
atribuirea calit ăţii de auditor financiar, urmând a sus ţine numai proba 
practic ă din cadrul acestui examen. 
    ART. 3  
    (1) În vederea înscrierii la examen, candida ţii vor depune, personal 
sau prin delegat, la sediul CAFR din municipiul Buc ure şti, Str. 
Sirenelor nr. 67-69, urm ătoarele acte: 
    a) pentru stagiarii care se înscriu prima dat ă la examenul de 
competen ţă profesional ă: 
    - cerere-model - afi şat ă pe site-ul CAFR: www.cafr.ro; 
    - copie de pe diploma de membru ACCA, înso ţit ă de traducerea 
legalizat ă în limba român ă; 
    - declara ţia îndrum ătorului de stagiu prin care se atest ă 
capacitatea stagiarului de a se prezenta la examen - afi şat ă pe site-ul 
CAFR: www.cafr.ro. În cazul în care stagiarul a avu t mai mult de un 
îndrum ător pe perioada stagiului, trebuie depuse declara ţii ale tuturor 
îndrum ătorilor de stagiu; 
    - dovada achit ării taxei pentru proba sus ţinut ă din cadrul 
examenului de competen ţă profesional ă; 
    - copie de pe cartea de identitate; 
    - dou ă fotografii tip 2/3; 



    b) pentru stagiarii care au fost respin şi la alte sesiuni de examen 
şi se afl ă în termenul legal pentru sus ţinerea examenului: 
    - cerere-model - afi şat ă pe site-ul CAFR: www.cafr.ro; 
    - dovada achit ării taxei pentru examenul de competen ţă profesional ă; 
    - copie de pe cartea de identitate; 
    - dou ă fotografii tip 2/3. 
    (2) Departamentul de admitere, preg ătire continu ă şi stagiari va 
elibera în momentul înscrierii legitima ţia de acces la examen. 
    ART. 4  
    Nota pentru promovarea probei şi, implicit, pentru promovarea 
examenului de competen ţă profesional ă pentru atribuirea calit ăţii de 
auditor financiar este minimum 7,00. 
    ART. 5  
    Stagiarii care au finalizat stagiul se pot prez enta la oricare 
dintre sesiunile examenului de competen ţă profesional ă, organizate de 
CAFR, în termen de 3 ani de la data finaliz ării calendaristice a 
perioadei de stagiatur ă. 
    ART. 6  
    Participarea la examen pentru persoanele prev ăzute la art. 1 se 
realizeaz ă conform prevederilor Regulamentului de organizare şi 
desf ăşurare a examenului de competen ţă, aprobat prin hot ărâre a 
Consiliului CAFR. 
 
                                     ----- 
 
 


