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    Având în vedere prevederile Hot ărârii Consiliului Camerei Auditorilor 
Financiari din România nr. 16/2012  pentru aprobarea Normelor privind 
atribuirea calit ăţii de membru, înscrierea, eviden ţa, retragerea şi 
suspendarea persoanelor fizice şi autorizarea, înscrierea, eviden ţa, 
retragerea şi suspendarea persoanelor juridice în şi din Registrul public al 
auditorilor financiari, 
    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) şi art. 62 alin. (2) 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 12 decembrie 2013, hot ăr ăşte: 
 
    ART. I  
    Hot ărârea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari di n România nr. 
262/2011  privind aprobarea cotiza ţiilor şi taxelor pentru membrii Camerei 
Auditorilor Financiari din România, persoane fizice  şi persoane juridice, şi 
pentru membrii stagiari în activitatea de audit fin anciar, publicat ă în 
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 878 di n 13 decembrie 2011, cu 
modific ările şi complet ările ulterioare, se modific ă şi se completeaz ă dup ă 
cum urmeaz ă: 
    1. La articolul 1 alineatul (2), literele  a)-d ) se modific ă şi vor avea 
următorul cuprins: 
    "a) pentru auditorii financiari persoane fizice  active: 780 lei; 
    b) pentru auditorii financiari persoane fizice nonactive: 390 lei; 
    c) pentru persoanele juridice: 750 lei; 
    d) pentru auditorii financiari persoane fizice active cu calificativ B, C 
sau D: 1.180 lei;" 
 
    2. La articolul 1 alineatul (2), dup ă litera e^2) se introduc dou ă noi 
litere, literele f) şi g), cu urm ătorul cuprins: 
    "f) pentru auditorii financiari persoane fizice  nonactive cu calificativ 
B, C sau D: 790 lei; 
    g) pentru auditorii financiari persoane juridic e cu calificativ B, C sau 
D: 1.150 lei." 
 
    3. L a articolul 2 alineatul (1), literele a)-c ) se modific ă şi vor avea 
următorul cuprins: 
    "a) pentru auditorii financiari persoane fizice  active: 400 lei pân ă la 31 
martie, respectiv 380 lei pân ă la 30 septembrie a fiec ărui an; 
    b) pentru auditorii financiari persoane fizice nonactive: 200 lei pân ă la 
31 martie, respectiv 190 lei pân ă la 30 septembrie a fiec ărui an; 
    c) pentru auditorii financiari persoane fizice active cu calificativ B, C 
sau D: 800 lei pân ă la 31 martie, respectiv 380 lei pân ă la 30 septembrie a 
fiec ărui an;" 
 



    4. La articolul 2 alineatul (1), dup ă litera e) se introduc dou ă noi 
litere, literele f) şi g) , cu urm ătorul cuprins: 
    "f) pentru auditorii financiari persoane fizice  nonactive cu calificativ 
B, C sau D: 600 lei pân ă la 31 martie, respectiv 190 lei pân ă la 30 septembrie 
a fiec ărui an; 
    g) pentru auditorii financiari persoane juridic e cu calificativ B, C sau 
D: 1.000 lei pân ă la 31 martie, respectiv 150 lei pân ă la 30 septembrie a 
fiec ărui an." 
 
    5. La articolul 2, dup ă alineatul (5) se introduc dou ă noi alineate, 
alineatele (6) şi (7) , cu urm ătorul cuprins: 
    "(6) Auditorii financiari care solicit ă suspendarea/încetarea suspend ării 
într-un an calendaristic vor achita astfel: 
    a) auditorii financiari care solicit ă suspendarea pe parcursul unui an 
calendaristic achit ă cotiza ţia fix ă propor ţional cu lunile cât au avut statut 
de membru (activ sau nonactiv) al Camerei; 
    b) auditorii financiari a c ăror suspendare înceteaz ă pe parcursul unui an 
calendaristic achit ă cotiza ţia fix ă propor ţional cu lunile r ămase de la data 
încet ării suspend ării; 
    c) luna depunerii cererii de suspendare sau de încetare a suspend ării va 
fi luat ă în calcul la terminarea perioadei noului statut. 
    (7) La schimbarea statutului din membru activ î n membru nonactiv sau din 
membru nonactiv în membru activ, pe parcursul unui an calendaristic, cotiza ţia 
fix ă anual ă se va recalcula propor ţional cu cotiza ţia fix ă aferent ă lunilor 
cât a avut vechiul statut însumat cu cotiza ţia fix ă aferent ă noului statut de 
membru. Luna depunerii declara ţiei de schimbare a statutului de membru va fi 
luat ă în calcul la determinarea perioadei noului statut. " 
 
    6. La articolul 5 alineatul (1), litera e^1) se  modific ă şi va avea 
următorul cuprins: 
    "e^1) taxa de înregistrare în Registrul auditor ilor financiari care 
auditeaz ă situa ţiile financiare ale entit ăţilor reglementate şi supravegheate 
de c ătre Autoritatea de Supraveghere Financiar ă, în sum ă de 850 lei;" 
 
    7. La articolul 6 alineatul (1), literele e) şi g) se modific ă şi vor avea 
următorul cuprins: 
    "e) cotiza ţia fix ă anual ă pentru monitorizarea activit ăţii de preg ătire 
practic ă a membrilor stagiari: 580 lei/an; 
    ............................................... ....................... 
    g) cotiza ţia fix ă anual ă pentru men ţinerea în registrul stagiarilor afla ţi 
în perioada legal ă de sus ţinere a examenului: 480 lei/an." 
 
    8. La articolul 6, alineatul (4) se modific ă şi va avea urm ătorul cuprins: 
    "(4) Cotiza ţia fix ă anual ă stabilit ă la alin. (1) lit. e) se achit ă în 
două tran şe, astfel: 
    a) 300 lei pân ă la data de 31 mai; respectiv 
    b) 280 lei pân ă la data de 30 septembrie a fiec ărui an de stagiu. 
    Neachitarea taxelor şi cotiza ţiilor pentru membrii stagiari duce la 
imposibilitatea finaliz ării anului de stagiu." 
    ART. II  
    Prezenta hot ărâre se public ă în Monitorul Oficial al României, Partea I. 
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