
HOTĂRÂRE nr. 15 din 21 februarie 2014  
pentru aprobarea Procedurilor privind testul de ver ificare a 
cuno ştin ţelor în domeniul financiar-contabil, pentru accesul  la stagiu, 
pentru persoanele din cadrul Cur ţii de Conturi care au calificarea de 
auditor public extern 
EMITENT:     CAMERA AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMÂNIA   
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 193 din 19 martie 2014   
Data intrarii in vigoare : 19/03/2014  
 
    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; 
    - art. 15 alin. (3) şi (4) 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 21 februarie 2014, hot ăr ăşte: 
 
    ART. 1  
    Se aprob ă Procedurile privind testul de verificare a cuno ştin ţelor 
în domeniul financiar-contabil, pentru accesul la s tagiu, pentru 
persoanele din cadrul Cur ţii de Conturi care au calificarea de auditor 
public extern, 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 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. 15. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    ANEX Ă 
 
                                   PROCEDURI 
                privind testul de verificare a cuno ştin ţelor în 
                 domeniul financiar-contabil, pentr u accesul la 
                      stagiu, pentru persoanele din  cadrul 
                    Cur ţii de Conturi care au calificarea de 
                             auditor public extern 
    CAP. I  
    Dispozi ţii generale 
 
    ART. 1  
    (1) Persoana care are calificarea de auditor pu blic extern în 
cadrul Cur ţii de Conturi a României (CCR) şi solicit ă autorizarea ca 
auditor financiar în România va parcurge urm ătoarele etape: 
    - în baza adeverin ţei eliberate de CCR, care atest ă calificarea de 
auditor public extern, va solicita exceptarea de la  testul de 
verificare a cuno ştin ţelor în domeniul financiar-contabil, pentru 
accesul la stagiu; 
    - va urma perioada de preg ătire practic ă de 3 ani, conform 
prevederilor edictate şi ratificate de Camera Auditorilor Financiari 
din România (Camera); 
    - la sfâr şitul perioadei de stagiu se va înscrie la examenul de 
competen ţă profesional ă pentru a ob ţine calitatea de auditor financiar. 
    (2) Candida ţii declara ţi admi şi la examenul de competen ţă 
profesional ă menţionat anterior se vor înscrie în Registrul public a l 
auditorilor financiari al Camerei, potrivit prevede rilor în vigoare. 
    ART. 2  
    Persoanele care au calificarea de auditor publi c extern şi care 
doresc parcurgerea etapelor prev ăzute la art. 1 trebuie s ă depun ă o 
cerere de exceptare de la testul de verificare a cu noştin ţelor în 
domeniul financiar-contabil, pentru accesul la stag iu, înso ţit ă de 
documenta ţia prev ăzut ă la art. 3, la Departamentul de admitere, 
preg ătire continu ă şi stagiari. Echivalarea se va putea acorda conform 
condi ţiilor de vechime şi studii prev ăzute de lege, pentru înscrierea 
la stagiu. 
 
    CAP. II  
    Analizarea dosarului pentru exceptarea de la te stul de verificare a 
cuno ştin ţelor în domeniul financiar-contabil, pentru accesul  la stagiu 
 
    ART. 3  
    Pentru exceptarea de la testul de verificare a cuno ştin ţelor în 
domeniul financiar-contabil, pentru accesul la stag iu, persoanele din 
cadrul CCR care au calificarea de auditor public ex tern vor depune la 
Departamentul de admitere, preg ătire continu ă şi stagiari un dosar care 
va con ţine: 
    a) cerere de exceptare de la testul de verifica re a cuno ştin ţelor 
în domeniul financiar-contabil, pentru accesul la s tagiu, model-tip; 
    b) diplom ă/certificat/adeverin ţă care atest ă calitatea de auditor 
public extern, original/copie legalizat ă, cu precizarea urm ătoarelor 
elemente: 



    - tematica examenului/concursului în urma c ăruia a dobândit 
calitatea de auditor public extern; 
    - data la care a dobândit calitatea de auditor public extern; 
    - faptul c ă nu a suferit nicio sanc ţiune disciplinar ă acordat ă de 
CCR şi r ămasă definitiv ă; 
    c) carte de munc ă şi adeverin ţă, acolo unde este cazul, care s ă 
ateste experien ţa de minimum 4 ani în domeniul financiar-contabil, 
copie; 
    d) certificat de cazier judiciar în perioada de  valabilitate, 
original; 
    e) cartea de identitate/buletinul de identitate , copie; 
    f) documentul care atest ă achitarea tarifului de analiz ă a 
dosarului, copie. 
    ART. 4  
    (1) Dosarul va fi analizat de c ătre Departamentul de admitere, 
preg ătire continu ă şi stagiari, care va înainta o propunere de aprobare  
sau respingere Biroului permanent al Consiliului Ca merei. 
    (2) Biroul permanent al Consiliului Camerei va emite decizia final ă 
de aprobare sau respingere, iar rezultatul va fi co municat 
solicitantului în termen de 30 de zile lucr ătoare de la data depunerii 
dosarului, de c ătre Departamentul de admitere, preg ătire continu ă şi 
stagiari. 
    (3) Termenul de contesta ţie referitor la respingerea cererii de 
exceptare de la test este de 10 zile de la comunica re, cu termen de 
solu ţionare de 30 de zile lucr ătoare de la momentul depunerii 
contesta ţiei. 
    ART. 5  
    În cazul respingerii dosarului, Camera va resti tui solicitantului 
50% din tariful de analiz ă a dosarului. 
    ART. 6  
    Persoanele declarate admise ca urmare a aprob ării Biroului 
permanent al Consiliului Camerei se vor putea înscr ie la stagiu în 
termen de un an de la aprobarea deciziei date de Bi roul permanent al 
Consiliului Camerei. 
    ART. 7  
    Departamentul de admitere, preg ătire continu ă şi stagiari va 
solicita absolventului orice document necesar actua liz ării dosarului 
depus la Camer ă. 
 
    CAP. III  
    Tariful de analiz ă a dosarului 
 
    ART. 8  
    Tariful de analiz ă a dosarului ce va fi perceput este cel stabilit 
prin hot ărâre a Consiliului Camerei. 
 
 
                                    --------- 
 
 
 


