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privind aprobarea Procedurilor de organizare a curs ului şi a testului de 
verificare a cuno ştin ţelor privind auditarea opera ţiunilor finan ţate din 
fonduri europene şi alte fonduri nerambursabile de la al ţi donatori, pentru 
auditorii financiari, membri ai Camerei Auditorilor  Financiari din România 
EMITENT:     CAMERA AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMANIA   
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 338 din 8 mai 2014   
Data intrarii in vigoare : 24/04/2014  
 
 
    În temeiul prevederilor: 
    - art. 6 alin. (3) 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) din Regulamentul de organiz are şi func ţionare a 
Camerei Auditorilor Financiari din România, aprobat  prin Hot ărârea 
Guvernului nr. 433/2011 ; 
    - Hot ărârii Consiliului Camerei Auditorilor Financiari di n România nr. 
5/2014  pentru aprobarea Protocolului de colaborare închei at între Camera 
Auditorilor Financiari din România şi Ministerul Fondurilor Europene privind 
organizarea şi desf ăşurarea activit ăţii de audit financiar pentru fonduri 
europene şi alte fonduri nerambursabile de la al ţi donatori, cu modific ările 
şi complet ările ulterioare, 
 
    Consiliul Camerei Auditorilor Financiari din Ro mânia, întrunit în 
şedin ţa din 24 aprilie 2014, hot ăr ăşte: 
 
    ART. 1  
    Se aprob ă Procedurile de organizare a cursului şi a testului de 
verificare a cuno ştin ţelor privind auditarea opera ţiunilor finan ţate din 
fonduri europene şi alte fonduri nerambursabile de la al ţi donatori, pentru 
auditorii financiari, membri ai Camerei Auditorilor  Financiari din România, 
prev ăzute în anexa care face parte integrant ă din prezenta hot ărâre. 
    ART. 2  
    Departamentul de admitere, preg ătire continu ă şi stagiari şi 
Departamentul de servicii pentru membri vor 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 
 
 
    Bucure şti, 24 aprilie 2014. 
    Nr. 24. 
 
    
 
 
 
 
 
 



 ANEXĂ 
 
                               

PROCEDURI 
de organizare a cursului şi a testului de verificare a cuno ştin ţelor 

privind auditarea opera ţiunilor finan ţate din fonduri europene şi 
alte fonduri nerambursabile de la al ţi donatori, pentru 

auditorii financiari, membri ai Camerei Auditorilor  Financiari 
din România 

 
    CAP. I  
    Dispozi ţii generale 
 
    ART. 1  
    Camera Auditorilor Financiari din România, denu mit ă în continuare 
Camera, organizeaz ă cursul şi testul de verificare pentru auditarea 
opera ţiunilor finan ţate din fonduri europene şi alte fonduri nerambursabile 
de la al ţi donatori. 
    ART. 2  
    Prezentele proceduri se aplic ă urm ătoarelor categorii de persoane: 
    - auditori financiari activi, care la data orga niz ării cursului şi a 
testului de verificare a cuno ştin ţelor pentru auditarea opera ţiunilor 
finan ţate din fonduri europene şi alte fonduri nerambursabile de la al ţi 
donatori au toate obliga ţiile fa ţă de Camer ă îndeplinite, au ob ţinut 
calificativul A, pe persoan ă fizic ă sau juridic ă, la ultima inspec ţie de 
calitate efectuat ă de c ătre Departamentul de monitorizare şi competen ţă 
profesional ă din cadrul Camerei şi împotriva c ărora nu au fost pronun ţate 
sanc ţiuni disciplinare r ămase definitive în ultimii 3 ani; 
    - auditori financiari activi, care la data orga niz ării cursului şi a 
testului de verificare a cuno ştin ţelor pentru auditarea opera ţiunilor 
finan ţate din fonduri europene şi alte fonduri nerambursabile de la al ţi 
donatori au toate obliga ţiile fa ţă de Camer ă îndeplinite, nu au fost 
inspecta ţi niciodat ă de c ătre Departamentul de monitorizare şi competen ţă 
profesional ă din cadrul Camerei şi împotriva c ărora nu au fost pronun ţate 
sanc ţiuni disciplinare r ămase definitive în ultimii 3 ani. 
 
    CAP. II  
    Organizarea şi înscrierea la cursul pentru auditarea opera ţiunilor 
finan ţate din fonduri europene şi alte fonduri nerambursabile de la al ţi 
donatori 
 
    ART. 3  
    Cursul şi testul de verificare a cuno ştin ţelor pentru auditarea 
opera ţiunilor finan ţate din fonduri europene şi alte fonduri nerambursabile 
de la al ţi donatori se organizeaz ă de dou ă ori pe an, în lunile februarie şi 
septembrie. 
    ART. 4  
    Cursul pentru auditarea opera ţiunilor finan ţate din fonduri europene şi 
alte fonduri nerambursabile de la al ţi donatori se organizeaz ă pentru 
minimum 100 de persoane. În cazul în care num ărul persoanelor înscrise va fi 
mai mic de 100, cursul va fi reprogramat, iar perso anele înscrise vor fi 
transferate într-o serie ulterioar ă. 
    ART. 5  
    La curs se pot înscrie auditorii financiari, me mbri ai Camerei, care se 
reg ăsesc în una dintre categoriile de persoane prev ăzute la art. 2. 
    ART. 6  



    Înscrierile la curs vor avea loc în perioada st abilit ă de Biroul 
permanent al Consiliului Camerei. 
    ART. 7  
    Auditorilor financiari care se înscriu la curs,  îns ă din diverse motive 
nu pot participa la acesta, nu li se va permite sus ţinerea testului de 
verificare a cuno ştin ţelor, urmând s ă reia procesul de înscriere la curs 
într-o sesiune viitoare. 
    ART. 8  
    Auditorii financiari care se înscriu şi particip ă la curs, îns ă din 
diverse motive nu pot participa la testul de verifi care a cuno ştin ţelor, vor 
avea dreptul s ă sus ţin ă testul doar în sesiunea urm ătoare. Pentru sus ţinerea 
testului în urm ătoarea sesiune, auditorul financiar va trebui s ă depun ă la 
Departamentul de admitere, preg ătire continu ă şi stagiari o solicitare în 
acest sens. 
    ART. 9  
    (1) Auditorii financiari care particip ă la curs, sus ţin testul de 
verificare a cuno ştin ţelor şi nu promoveaz ă vor avea dreptul s ă mai sus ţin ă 
testul înc ă o dat ă doar în sesiunea urm ătoare. Pentru sus ţinerea testului în 
următoarea sesiune, auditorul financiar va trebui s ă depun ă la Departamentul 
de admitere, preg ătire continu ă şi stagiari o solicitare în acest sens. 
    (2) În cazul în care persoana la care se face r eferire la alin. (1) nu 
promoveaz ă testul de verificare a cuno ştin ţelor nici în urma celei dea doua 
sesiuni, trebuie s ă reia toat ă procedura de înscriere la curs şi de 
sus ţinere a testului. 
 
    CAP. III  
    Organizarea testului de verificare a cuno ştin ţelor pentru auditarea 
opera ţiunilor finan ţate din fonduri europene şi alte fonduri nerambursabile 
de la al ţi donatori 
 
    ART. 10  
    Camera va publica pe site-ul propriu data la ca re va avea loc testul, 
loca ţia desf ăşur ării testului, bibliografia pentru test, precum şi alte 
informa ţii suplimentare necesare. 
    ART. 11  
    (1) Testul sus ţinut la finalul cursului pentru auditarea opera ţiunilor 
finan ţate din fonduri europene şi alte fonduri nerambursabile de la al ţi 
donatori va cuprinde dou ă probe: 
    1. proba scris ă; timpul alocat probei scrise este de 3 ore; 
    2. proba oral ă. 
    (2) Intrarea în sal ă a participan ţilor se va face cu 30 de minute 
înainte de ora de începere a testului, pe baza c ăr ţii/buletinului de 
identitate. 
    (3) Odat ă cu începerea testului se interzice intrarea în sal ă a oric ărui 
alt participant. 
    (4) Lucr ările participan ţilor sunt secrete. Pentru asigurarea 
caracterului secret, numele, prenumele şi num ărul carnetului de auditor ale 
fiec ărui participant se vor înscrie în col ţul negru al lucr ării, care se va 
sigila la predarea acesteia. 
    (5) La ie şirea din sal ă, participan ţii vor preda toate materialele 
primite şi vor semna pentru predarea lucr ării. 
    ART. 12  
    (1) Verificarea lucr ărilor se va face de c ătre o comisie de corectare, 
stabilit ă de c ătre Biroul permanent al Consiliului Camerei. 
    (2) Punctajul de promovare pentru proba scris ă trebuie s ă fie minimum 7. 
    (3) Rezultatul pentru proba scris ă se va publica pe site-ul Camerei. 



    (4) Rezultatul afi şat de comisia de corectare se poate contesta o 
singur ă dat ă, în ziua urm ătoare afi şării pe site, în interval de 24 de ore 
de la data public ării, astfel încât persoanele care vor fi admise în urma 
contesta ţiilor s ă poat ă participa la proba oral ă. Contesta ţiile se depun la 
sediul Camerei sau pe email la adresa cafr@cafr.ro.  
    (5) Solu ţionarea contesta ţiilor va fi f ăcut ă de o comisie format ă din 
alte persoane decât cele din comisia de corectare. Comisia de solu ţionare a 
contesta ţiilor se stabile şte de c ătre Biroul permanent al Consiliului 
Camerei. 
    (6) Comisia de solu ţionare a contesta ţiilor va reexamina lucr ările şi va 
proceda la modificarea notelor ob ţinute de c ătre candida ţi numai în cazul în 
care se va constata o diferen ţă mai mare sau egal ă cu un punct. 
    (7) Rezultatele finale, ob ţinute în urma contesta ţiilor, se vor publica 
pe site în termen de 24 de ore, astfel încât persoa nele care vor fi admise 
în urma contesta ţiilor s ă poat ă participa la proba oral ă. 
    (8) Participan ţii care au ob ţinut în urma contesta ţiilor minimum nota 7 
sunt declara ţi admi şi la proba scris ă şi vor putea sus ţine proba oral ă în 
aceea şi zi. 
    ART. 13  
    (1) Proba oral ă va fi sus ţinut ă doar de persoanele care sunt declarate 
admise la proba scris ă. 
    (2) Proba oral ă se va organiza dup ă afi şarea rezultatelor pentru proba 
scris ă. 
    (3) Componen ţa comisiei/comisiilor pentru proba oral ă se va aproba de 
către Biroul permanent al Consiliului Camerei. 
    (4) Camera va publica pe site-ul propriu progra mul pentru desf ăşurarea 
probei orale. 
    (5) Participan ţii la proba oral ă vor extrage un bilet de examen şi vor 
prezenta r ăspunsurile în fa ţa comisiei pentru proba oral ă. 
    (6) Punctajul acordat la proba oral ă este de la 1 la 10. 
    (7) Pentru proba oral ă nu se accepta contesta ţii. 
    (8) Rezultatele pentru proba oral ă se vor afi şa în termen de 24 de ore 
de la finalizarea probei orale. 
    ART. 14  
    Punctajul final al testului de verificare a cun oştin ţelor se calculeaz ă 
ca medie aritmetic ă între nota ob ţinut ă la proba scris ă şi nota ob ţinut ă la 
proba oral ă. 
    ART. 15  
    Pentru a fi considerat admis, punctajul final d e promovare a testului de 
verificare a cuno ştin ţelor trebuie s ă fie minimum 7. 
    ART. 16  
    Rezultatele finale, cu to ţi candida ţii care au participat la cursurile 
organizate de Camer ă, împreun ă cu Ministerul Fondurilor Europene, şi au 
promovat testul de verificare a cuno ştin ţelor, se vor publica pe site-ul 
Camerei în termen de 3 zile lucr ătoare de la finalizarea testului. 
    ART. 17  
    Certificatul de absolvire se va elibera în term en de dou ă zile 
lucr ătoare de la afi şarea rezultatelor pe site-ul Camerei. 
 
    CAP. IV  
    Înscrierea în Registrul auditorilor financiari,  persoane fizice şi 
juridice, care pot audita opera ţiuni finan ţate din fonduri europene şi alte 
fonduri nerambursabile de la al ţi donatori 
 
    ART. 18  
    (1) Auditorilor financiari care efectueaz ă cursul şi promoveaz ă testul 
de verificare a cuno ştin ţelor li se elibereaz ă certificatul de absolvire, în 



baza c ăruia urmeaz ă s ă solicite înscrierea în Registrul auditorilor 
financiari, persoane fizice şi juridice, care pot audita opera ţiuni 
finan ţate din fonduri europene şi alte fonduri nerambursabile de la al ţi 
donatori. 
    (2) În vederea înscrierii în Registrul auditori lor financiari, persoane 
fizice şi juridice, care pot audita opera ţiuni finan ţate din fonduri 
europene şi alte fonduri nerambursabile de la al ţi donatori, auditorii 
financiari trebuie s ă depun ă la Departamentul servicii pentru membri, în 
termen de 90 de zile de la data ob ţinerii certificatului de absolvire, 
următoarele documente: 
    a) pentru persoane fizice: 
    1. cerere pentru înregistrarea în lista auditor ilor financiari care pot 
audita proiecte finan ţate din fonduri europene; 
    2. certificat de absolvire a cursului "Auditare a proiectelor finan ţate 
din fonduri europene", emis de Camer ă, copie; 
    3. act de identitate, copie; 
    4. carnet de auditor financiar vizat la zi, cop ie; 
    5. poli ţa de asigurare de r ăspundere civil ă profesional ă valabil ă, 
copie; 
    6. curriculum vitae, cu prezentarea experien ţei profesionale, datat şi 
semnat; 
    7. declara ţie pe propria r ăspundere, sub semn ătur ă olograf ă, c ă 
îndepline şte condi ţiile de independen ţă stabilite prin reglement ările 
Camerei; 
    b) pentru persoane juridice: 
    1. cerere pentru înregistrarea în lista auditor ilor financiari care pot 
audita proiecte finan ţate din fonduri europene; 
    2. certificat de înregistrare la Oficiul Na ţional al Registrului 
Comerţului, copie; 
    3. autoriza ţie de func ţionare emis ă de Camer ă, copie; 
    4. lista auditorilor financiari, persoane fizic e angajate, ac ţionari, 
asocia ţi sau administratori care pot efectua în numele per soanei juridice 
auditul financiar al proiectelor finan ţate din fonduri europene, împreun ă cu 
documentele men ţionate mai jos, pentru fiecare dintre aceste persoa ne: 
    - certificat de absolvire a cursului "Auditarea  proiectelor finan ţate 
din fonduri europene", emis de Camer ă, copie; 
    - act de identitate, copie; 
    - carnet de auditor vizat la zi, copie; 
    - curriculum vitae, datat şi semnat, cu prezentarea experien ţei 
profesionale; 
    - declara ţie pe propria r ăspundere, sub semn ătur ă olograf ă, pentru 
fiecare persoan ă, c ă îndepline şte condi ţiile de independen ţă stabilite prin 
reglement ările emise şi aprobate de c ătre Camer ă; 
    5. poli ţa de asigurare de r ăspundere civil ă profesional ă valabil ă şi 
anexa la poli ţa cu auditorii financiari care vor efectua auditul fondurilor 
europene în numele firmei, copie. 
    (3) Persoanele care au absolvit cursul "Auditar ea proiectelor finan ţate 
din fonduri europene" şi nu au solicitat înscrierea în Registrul auditoril or 
financiari, persoane fizice şi juridice, care pot audita opera ţiuni 
finan ţate din fonduri europene şi alte fonduri nerambursabile de la al ţi 
donatori, în termenul prev ăzut la alin. (2), în cazul în care vor dori s ă 
auditeze proiecte finan ţate din fonduri europene sau din alte fonduri 
nerambursabile de la al ţi donatori, vor relua procedura de înscriere 
prev ăzut ă la cap. II. 
    ART. 19  
    (1) Auditorii financiari, persoane fizice şi juridice, care sunt 
înscri şi în Registrul auditorilor financiari, persoane fiz ice şi juridice, 



care pot audita opera ţiuni finan ţate din fonduri europene şi alte fonduri 
nerambursabile de la al ţi donatori au obliga ţia de a notifica Camera, în 
termen de 10 zile lucr ătoare, cu privire la orice modificare intervenit ă în 
informa ţiile publice transmise c ătre Ministerul Fondurilor Europene, 
ulterior înscrierii în Registru, ori de câte ori es te necesar. 
    (2) Auditorii financiari, membri ai Camerei, pe rsoane juridice, care 
sunt înscri şi în Registrul auditorilor financiari, persoane fiz ice şi 
juridice, care pot audita opera ţiuni finan ţate din fonduri europene şi alte 
fonduri nerambursabile de la al ţi donatori au obliga ţia de a notifica 
Camera, în termen de 10 zile lucr ătoare, cu privire la orice modificare 
intervenit ă în Lista auditorilor financiari, persoane fizice a ngajate, 
acţionari, asocia ţi sau administratori, care pot efectua în numele pe rsoanei 
juridice auditul proiectelor finan ţate din fonduri europene, ulterior 
înscrierii în Registru. 
    ART. 20  
    Pentru men ţinerea în Registrul auditorilor financiari, persoan e fizice 
şi juridice, care pot audita opera ţiuni finan ţate din fonduri europene şi 
alte fonduri nerambursabile de la al ţi donatori, auditorii financiari 
înscri şi vor îndeplini cumulativ urm ătoarele cerin ţe: 
    a) îndeplinirea tuturor obliga ţiilor fa ţă de Camer ă; 
    b) respectarea prevederilor protocolului închei at între Camer ă şi 
Ministerul Fondurilor Europene. 
    ART. 21  
    (1) Auditorii financiari care nu mai îndeplines c cerin ţele prev ăzute la 
art. 21 vor fi radia ţi din Registrul auditorilor financiari, persoane fi zice 
şi juridice, care pot audita opera ţiuni finan ţate din fonduri europene şi 
alte fonduri nerambursabile de la al ţi donatori, iar certificatul de 
absolvire ob ţinut anterior nu va mai fi valabil. 
    (2) Pentru ob ţinerea unui nou certificat de absolvire, auditorii 
financiari prev ăzuţi la alin. (1) vor relua întregul proces men ţionat în 
cap. II. 
 
    CAP. V  
    Taxe 
 
    ART. 22  
    (1) Taxa pentru înscrierea la testul de verific are a cuno ştin ţelor 
privind auditarea opera ţiunilor finan ţate din fonduri europene şi înscrierea 
în Registrul auditorilor financiari care pot audita  opera ţiuni finan ţate din 
fonduri europene şi alte fonduri nerambursabile de la al ţi donatori se 
stabile şte conform prevederilor Camerei. 
    (2) Taxa prev ăzut ă la alin. (1) se achit ă la momentul înscrierii la 
cursul pentru auditarea opera ţiunilor finan ţate din fonduri europene şi alte 
fonduri nerambursabile de la al ţi donatori. 
    ART. 23  
    În cazul auditorilor financiari la care se face  referire la art. 7, 
Camera va restitui 50% din taxa prev ăzut ă la art. 22 alin. (1). Pentru 
restituirea sumei, auditorul va trebui s ă depun ă la Camer ă o solicitare în 
acest sens. La înscrierea într-o alt ă sesiune de curs, auditorii vor achita 
integral taxa, conform art. 22 alin. (1). 
    ART. 24  
    Auditorii financiari la care se face referire l a art. 8 vor achita 
integral taxa prev ăzut ă la art. 22 alin. (1), urmând ca în sesiunea 
următoare s ă nu mai achite nimic la momentul particip ării la test. 
    ART. 25  



    (1) În cazul auditorilor financiari la care se face referire la art. 9, 
alin. (1), ace ştia vor achita, la momentul înscrierii la cea de-a doua 
sesiune de test, 50% din taxa prev ăzut ă la art. 22 alin. (1). 
    (2) În cazul auditorilor financiari la care se face referire la art. 9 
alin. (1), ace ştia vor achita integral taxa prev ăzut ă la art. 22 alin. (1), 
la momentul înscrierii la o alt ă sesiune de curs. 
 
    CAP. VI  
    Dispozi ţii finale 
 
    ART. 26  
    Departamentul de admitere, preg ătire continu ă şi stagiari va publica pe 
site-ul Camerei toate informa ţiile referitoare la organizarea cursului şi a 
testului de verificare a cuno ştin ţelor pentru auditarea opera ţiunilor 
finan ţate din fonduri europene şi alte fonduri nerambursabile de la al ţi 
donatori, pentru auditorii financiari. 
 
                  _______ 
 


