
HOTĂRÂRE 
privind adoptarea Procedurilor de înscriere la stagiul organizat de Camera 

Auditorilor Financiari din România a studenţilor Asociaţiei Contabililor Autoriza ţi 
care au promovat o parte din examenele organizate de Asociaţia Contabililor 

Autoriza ţi, dar nu au devenit încă membri cu drepturi depline 
 
    În temeiul prevederilor: 
    - art. 6, alin (3) şi art. 40 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului privind activitatea de 
audit financiar nr. 75/1999, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
    - art. 24 şi 26 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Camerei Auditorilor 
Financiari din România, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 983/2004*), cu 
modificările şi completările ulterioare; 
    - pct. 8 al Acordului de cooperare încheiat între Camera Auditorilor Financiari din 
România şi Asociaţia Contabililor Autorizaţi, la data de 22 decembrie 2010, 
─────────── 
    *) Hotărârea Guvernului nr. 983/2004, cu modificările şi completările ulterioare, a fost 
abrogată prin Hotărârea Guvernului nr. 433/2011, publicată în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr. 345 din 18 mai 2011. 
 
 
    Consiliul Camerei Auditorilor Financiari din România, întrunit în şedinţa din 27 aprilie 
2011, hotărăşte: 
 
    ART. 1 
    Se aprobă Procedurile de înscriere la stagiul organizat de Camera Auditorilor 
Financiari din România a studenţilor Asociaţiei Contabililor Autorizaţi care au promovat 
o parte din examenele organizate de Asociaţia Contabililor Autorizaţi, dar nu au devenit 
încă membri cu drepturi depline, prevăzute în anexa care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 
    ART. 2 
    Departamentul de admitere, pregătire continuă şi stagiari va duce la îndeplinire 
prevederile prezentei hotărâri. 
    ART. 3 
    Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. 
 
 

Preşedintele Camerei Auditorilor Financiari din România, 
Prof. univ. dr. Ion Mihăilescu 

 
 
 
    Bucureşti, 27 aprilie 2011. 
    Nr. 211. 
 
 
 



    ANEXĂ 
 

PROCEDURILE 
de înscriere la stagiul organizat de Camera Auditorilor 

Financiari din România a studenţilor Asociaţiei Contabililor 
Autoriza ţi care au promovat o parte din examenele organizate 

de Asociaţia Contabililor Autoriza ţi, dar nu au devenit 
încă membri cu drepturi depline 

 
 

CAP. 1 
Dispoziţii generale 

 
    ART. 1 
    (1) Studentul care este înscris la Asociaţia Contabililor Autorizaţi (ACCA) ce a 
promovat primele 6 examene aferente primului modul, organizate de ACCA, dar nu a 
devenit încă membru cu drepturi depline şi solicită autorizarea ca auditor financiar în 
România va parcurge următoarele etape: 
    - solicită echivalarea testului de acces la stagiul organizat de Camera Auditorilor 
Financiari din România - CAFR; 
    - solicită înscrierea ca stagiar în activitatea de audit financiar, urmând să efectueze cei 
3 ani de stagiu, conform prevederilor legale ale CAFR; 
    - la sfârşitul perioadei de stagiu, după ce studentul ACCA a obţinut şi calitatea de 
membru ACCA, în baza diplomei eliberate de ACCA (se va depune la sediul CAFR 
diploma de membru ACCA, însoţită de traducerea în limba română efectuată de un 
traducător autorizat din România), va solicita înscrierea la examenul de competenţă 
profesională organizat de CAFR; 
    - solicitantul va susţine numai testul de aplicare a cunoştinţelor în practică, inclus în 
examenul de competenţă profesională. 
    (2) Candidaţii declaraţi admişi la examenul de competenţă profesională menţionat 
anterior se pot înscrie în Registrul public al auditorilor financiari al CAFR, potrivit 
prevederilor legale în vigoare. 
    (3) Stagiarii care pe parcursul celor 3 ani de stagiu devin membri cu drepturi depline 
ACCA şi au 3 ani experienţă în audit statutar pot solicita întreruperea stagiului şi se pot 
înscrie la testul de aptitudini organizat de CAFR, cu respectarea prevederilor legale 
stabilite prin Hotărârea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 
164/2010 pentru adoptarea Normelor privind aprobarea auditorilor financiari şi a firmelor 
de audit din alte state membre ale Uniunii Europene şi din terţe ţări. 
    
    ART. 2 
    Studenţii ACCA ce au promovat primele 6 examene aferente primului modul, 
organizate de ACCA, dar care nu sunt membri cu drepturi depline ACCA şi care doresc 
parcurgerea etapelor prevăzute la art. 1 trebuie să depună o cerere de echivalare a testului 
de acces la stagiu, însoţită de documentaţia prevăzută la art. 3, la Departamentul de 
admitere, pregătire continuă şi stagiari. Echivalarea se va putea acorda conform 



condiţiilor de vechime şi studii prevăzute de lege, pentru înscrierea la stagiul organizat de 
CAFR. 
 

CAP. 2 
Analizarea dosarului pentru echivalarea testului de acces la stagiu 

 
    ART. 3 
    Pentru echivalarea testului de acces la stagiu, studenţii ACCA ce au promovat primele 
6 examene aferente primului modul, organizate de ACCA, dar care nu sunt membri cu 
drepturi depline ACCA, vor depune la Departamentul de admitere, pregătire continuă şi 
stagiari un dosar care va conţine: 
    a) cerere de echivalare a testului la stagiu; 
    b) adeverinţă eliberată de ACCA ce atestă faptul că solicitantul a promovat primele 6 
examene aferente primului modul, organizate de ACCA; 
    c) copie legalizată a diplomei de licenţă (absolvenţi ai unei facultăţi cu profil economic 
sau ai unei facultăţi cu un alt profil, dar care au urmat un program de pregătire 
suplimentară cu profil economic). Diploma obţinută la absolvirea facultăţii, respectiv în 
urma programului de pregătire suplimentară, trebuie să fie recunoscută de Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului; 
    d) copie a cărţii de muncă şi adeverinţă, acolo unde este cazul, care să ateste experienţa 
de minimum 4 ani în domeniul financiar-contabil; 
    e) certificat de cazier judiciar în perioada de valabilitate; 
    f) copie de pe actul de identitate; 
    g) copie a documentului care atestă achitarea tarifului de analiză a dosarului, prevăzut 
la cap. 3. 
 
    ART. 4 
    Persoanele prevăzute la art. 3, care sunt licenţiate ale unei alte facultăţi şi au urmat un 
program de pregătire suplimentară cu profil economic, se vor putea înscrie în baza 
normelor elaborate de CAFR prin care se vor stabili programele de pregătire suplimentară 
cu profil economic, acceptate de către CAFR. 
 
    ART. 5 
    (1) Dosarul va fi analizat de către Departamentul de admitere, pregătire continuă şi 
stagiari, care va înainta o propunere de aprobare sau de respingere Biroului permanent al 
CAFR. 
    (2) Biroului permanent al CAFR va emite decizia finală de aprobare sau de respingere, 
iar rezultatul va fi comunicat solicitantului, în termen de 60 de zile lucrătoare de la data 
depunerii dosarului, de către Departamentul de admitere, pregătire continuă şi stagiari. 
    (3) Termenul de contestaţie referitor la respingerea cererii de echivalare a testului este 
de 10 zile lucrătoare de la comunicare, cu termen de soluţionare de 30 de zile lucrătoare 
de la momentul depunerii contestaţiei. 
 
    ART. 6 
    În cazul respingerii dosarului, CAFR va restitui solicitantului 50% din tariful de 
analiză a dosarului. 



    ART. 7 
    Persoanele declarate admise ca urmare a aprobării Biroului permanent al CAFR se vor 
putea înscrie la stagiu conform prevederilor legale în vigoare privind perioada de 
pregătire profesională practică a stagiarilor în activitatea de audit financiar. 
 
    ART. 8 
    Departamentul de admitere, pregătire continuă şi stagiari va solicita absolventului orice 
document necesar actualizării dosarului depus la CAFR. 
 

CAP. 3 
Tariful de analiză a dosarului 

 
    ART. 9 
    Tariful de analiză se va stabili prin hotărâre a Consiliului CAFR. 
 


