
HOTĂRÂRE nr. 60 din 11 decembrie 2014  
privind aprobarea Regulamentului de organizare şi desf ăşurare a examenului 
de competen ţă profesional ă 
EMITENT:     CAMERA AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMANIA   
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 26 din 13 ianuarie 2015   
Data intrarii in vigoare : 13/01/2015  
 
 
    Având în vedere prevederile: 
    - art. 6 alin. (3) şi art. 13 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 , 
 
    Consiliul Camerei Auditorilor Financiari din Ro mânia, întrunit în 
şedin ţa din 11 decembrie 2014, hot ăr ăşte: 
 
    ART. 1  
    Se aprob ă Regulamentul de organizare şi desf ăşurare a examenului de 
competen ţă profesional ă, prev ăzut în anexa care face parte integrant ă din 
prezenta hot ărâre. 
    ART. 2  
    La data intr ării în vigoare a prezentei hot ărâri se abrog ă Hot ărârea 
Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din Româ nia nr. 19/2012  privind 
aprobarea Regulamentului de organizare şi desf ăşurare a examenului de 
competen ţă profesional ă, publicat ă în Monitorul Oficial al României, Partea 
I, nr. 681 din 2 octombrie 2012. 
    ART. 3  
    Prezenta hot ărâre se transmite spre avizare Consiliului pentru 
Supravegherea în Interes Public a Profesiei Contabi le. 
    ART. 4  
    Departamentul admitere, preg ătire continu ă şi stagiari, Departamentul 
de etic ă, conduit ă profesional ă şi investiga ţii şi Compartimentul 
secretariat vor duce la îndeplinire prevederile pre zentei hot ărâri. 
    ART. 5  
    Prezenta hot ărâre se public ă în Monitorul Oficial al României, Partea 
I. 
 
                        Pre şedintele Camerei Auditorilor 
                            Financiari din România,  
                                  Gabriel Radu 
 
    Bucure şti,11 decembrie 2014. 
    Nr. 60. 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ANEXĂ 
 
                                   REGULAMENT 
      de organizare şi desf ăşurare a examenului de competen ţă profesional ă 
 
    CAP. I  
    Dispozi ţii generale 
 
    ART. 1  
    Potrivit prevederilor art. 13 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, şi ale art. 32 lit. c) şi art. 33 
din Regulamentul de organizare şi func ţionare a Camerei Auditorilor 
Financiari din România, aprobat prin Hot ărârea Guvernului nr. 433/2011 , 
examenul de competen ţă profesional ă, în vederea atribuirii calit ăţii de 
auditor financiar (denumit în continuare examenul),  se organizeaz ă de c ătre 
Camera Auditorilor Financiari din România (denumit ă în continuare Camera), 
sub supravegherea Consiliului pentru Supravegherea în Interes Public al 
Profesiei Contabile, denumit în continuare CSIPPC, potrivit art. 11 alin. 
(5) din Ordonan ţa de urgen ţă a Guvernului nr. 90/2008  privind auditul 
statutar al situa ţiilor financiare anuale şi al situa ţiilor financiare 
anuale consolidate şi supravegherea în interes public a profesiei 
contabile, aprobat ă cu modific ări prin Legea nr. 278/2008 , cu modific ările 
şi complet ările ulterioare. 
    ART. 2  
    Pentru atribuirea calit ăţii de auditor financiar, Camera organizeaz ă 
examenul de competen ţă profesional ă pentru stagiarii în activitatea de 
audit financiar care au finalizat cei 3 ani de stag iu şi au îndeplinite 
toate obliga ţiile fa ţă de Camer ă. 
    ART. 3  
    La examen se pot înscrie urm ătoarele categorii de persoane: 
    - stagiarii care au finalizat perioada de stagi u şi au îndeplinite 
toate obliga ţiile fa ţă de Camer ă; 
    - stagiarii care au fost respin şi la alte sesiuni de examen, au 
îndeplinite toate obliga ţiile fa ţă de Camer ă şi se afl ă în termenul 
prev ăzut pentru sus ţinerea examenului. 
 
    CAP. II  
    Înscrierea la examen 
 
    ART. 4  
    (1) Examenul se organizeaz ă anual. 
    (2) Data, centrul de examinare, taxa de înscrie re, tematica şi 
bibliografia de examen se aprob ă de c ătre Consiliului Camerei. 
    (3) Tematica şi bibliografia de examen se analizeaz ă de c ătre CSIPPC, 
în vederea unor eventuale recomand ări. 
    (4) Camera public ă pe site-ul propriu informa ţiile cuprinse în alin. 
(2) şi orice alte informa ţii necesare, cu cel pu ţin 20 de zile înainte de 
data stabilit ă pentru sus ţinerea primei probe de examen. 
    (5) Documentele pentru înscrierea la examen se depun la sediul Camerei 
din municipiul Bucure şti, sectorul 5, Str. Sirenelor nr. 67-69 sau la 
reprezentan ţele Camerei, personal ori prin delegat, în perioada  stabilit ă 
de Consiliul Camerei şi publicat ă pe site-ul propriu. 
    (6) Un candidat se poate înscrie într-o sesiune  la una sau mai multe 
probe de examen. 
    (7) La cererea de înscriere (formular-tip), sta giarii trebuie s ă 
anexeze urm ătoarele documente: 
    a) dovada achit ării taxei de înscriere la examen; 
    b) actul de identitate, copie; 



    c) 4 fotografii (tip 2/3). 
    (8) Departamentul admitere, preg ătire continu ă şi stagiari elibereaz ă 
la momentul înscrierii legitima ţia individual ă de acces la examen. 
Candida ţii care au transmis documentele de înscriere la rep rezentan ţe 
primesc legitima ţia de acces la intrarea în sala de examen. 
    (9) Departamentul admitere, preg ătire continu ă şi stagiari verific ă 
dacă stagiarii şi-au îndeplinit obliga ţiile fa ţă de Camer ă, la momentul 
depunerii dosarului de înscriere la examen. 
 
    CAP. III  
    Comisiile de examen 
 
    ART. 5  
    (1) Consiliul Camerei stabile şte componen ţa comisiilor implicate în 
organizarea examenului: comisia de elaborare a subi ectelor, comisia de 
examinare şi de selectare a subiectelor (denumit ă în continuare comisia de 
examinare), comisia de corectare a lucr ărilor şi comisia de solu ţionare a 
contesta ţiilor. 
    (2) Din comisii nu pot face parte persoanele ca re au so ţul sau so ţia, 
rude ori afini pân ă la gradul al treilea în rândul candida ţilor. 
    (3) Membrii comisiilor şi persoanele implicate în organizarea şi 
desf ăşurarea examenului completeaz ă declara ţii de confiden ţialitate şi 
compatibilitate. 
    (4) Eventualele situa ţii de incompatibilitate ivite dup ă desemnarea 
membrilor comisiilor sunt comunicate imediat Depart amentului de admitere, 
preg ătire continu ă şi stagiari, de c ătre persoana în cauz ă, în vederea 
înlocuirii sale. 
    (5) Membrii comisiei de examinare nu pot face p arte din comisia de 
corectare şi din comisia de solu ţionare a contesta ţiilor. 
    (6) Calitatea de membru al comisiei de corectar e a lucr ărilor este 
incompatibil ă cu cea de membru al comisiei de solu ţionare a contesta ţiilor. 
    ART. 6  
    Comisia de elaborare a subiectelor are, în prin cipal, urm ătoarele 
atribu ţii: 
    a) elaboreaz ă sau revizuie şte, dup ă caz, subiectele de examen în 
conformitate cu tematica şi bibliografia aprobat ă; 
    b) pred ă comisiei de examinare subiectele pentru cele 3 (tr ei) probe şi 
r ăspunsurile, în plicuri distincte şi sigilate, cu men ţiunea 
"Confiden ţial". 
    ART. 7  
    Comisia de examinare şi selectare a subiectelor are, în principal, 
următoarele atribu ţii: 
    a) organizeaz ă, controleaz ă şi îndrum ă ac ţiunile vizând desf ăşurarea 
examenului; 
    b) selecteaz ă subiectele pentru fiecare prob ă; 
    c) asigur ă instruirea persoanelor care supravegheaz ă candida ţii în 
sălile de examen (responsabili de sal ă şi supraveghetori); 
    d) elaboreaz ă baremul de evaluare şi notare pentru fiecare prob ă din 
cadrul examenului; 
    e) asigur ă multiplicarea subiectelor la fiecare prob ă, în condi ţii de 
confiden ţialitate; 
    f) asigur ă transcrierea notelor rezultate din centralizarea 
cataloagelor comisiei de corectare a lucr ărilor, pe tezele de examen; 
    g) asigur ă organizarea procesului de deschidere a tezelor de examen şi 
întocme şte catalogul final al examenului; 
    h) asigur ă transcrierea notelor rezultate din centralizarea 
cataloagelor comisiei de solu ţionare a contesta ţiilor, pe tezele de examen; 
    i) valideaz ă rezultatele finale ale examenului; 
    j) asigur ă publicarea rezultatelor examenului pe site-ul Came rei. 



    ART. 8  
    Comisia de corectare are, în principal, urm ătoarele atribu ţii: 
    a) corecteaz ă lucr ările în condi ţiile stabilite prin prezentul 
regulament, cu respectarea baremelor pentru fiecare  subiect în parte; 
    b) consemneaz ă notele în cataloagele de examinare; 
    c) asigur ă concilierea notelor între corectori, astfel: la pr oba 
teoretic ă şi la proba practic ă, în cazul în care exist ă o diferen ţă între 
corectori mai mare sau egal ă cu 1 (un) punct, se procedeaz ă la reevaluarea 
lucr ării respective de c ătre un alt corector, nota acordat ă de acesta fiind 
cea final ă. 
    ART. 9  
    Comisia de solu ţionare a contesta ţiilor are în principal, urm ătoarele 
atribu ţii: 
    a) recorecteaz ă lucr ările contestate în condi ţiile stabilite prin 
prezentul regulament; 
    b) consemneaz ă notele rezultate în cataloagele de contesta ţii; 
    c) asigur ă concilierea notelor între corectori, astfel: la pr oba 
teoretic ă şi la cea practic ă, în cazul în care exist ă o diferen ţă între 
corectori mai mare sau egal ă cu 1 (un) punct, se procedeaz ă la reevaluarea 
lucr ării respective de c ătre un alt corector, nota acordat ă de acesta fiind 
cea final ă. 
    ART. 10  
    (1) Responsabilii şi supraveghetorii de sal ă sunt desemna ţi prin ordin 
al pre şedintelui Camerei, dup ă finalizarea înscrierilor la examen. 
    (2) O persoan ă care are so ţul sau so ţia, rude ori afini pân ă la gradul 
al treilea în rândul candida ţilor nu poate fi responsabil sau supraveghetor 
de sal ă. 
    (3) Eventualele situa ţii de incompatibilitate ivite dup ă desemnarea 
membrilor comisiilor sunt comunicate imediat Depart amentului de admitere, 
preg ătire continu ă şi stagiari, de c ătre persoana în cauz ă, în vederea 
înlocuirii sale. 
 
    CAP. IV  
    Desf ăşurarea examenului 
 
    ART. 11  
    (1) Examenul const ă în sus ţinerea a 3 probe scrise, astfel: 
    a) prima prob ă - proba teoretic ă const ă în verificarea cuno ştin ţelor 
teoretice prin sus ţinerea unei probe scrise din urm ătoarele materii: 
    - teoria şi principiile contabilit ăţii generale; 
    - cerin ţele legale şi standardele referitoare la întocmirea situa ţiilor 
financiare anuale şi a situa ţiilor financiare anuale consolidate; 
    - Standardele interna ţionale de raportare financiar ă (IFRS); 
    - analiz ă financiar ă; 
    - contabilitatea managerial ă; 
    - managementul riscului şi controlul intern; 
    - cerin ţele legale şi standardele profesionale referitoare la auditul 
statutar şi la auditorii statutari; 
    - Standardele interna ţionale de audit (ISA); 
    - etic ă profesional ă; 
    b) a doua prob ă - proba gril ă const ă în sus ţinerea unui test-gril ă ce 
cuprinde 80 de întreb ări din urm ătoarele materii: 
    - legea societ ăţilor comerciale şi guvernan ţa corporativ ă; 
    - legisla ţia privind falimentul şi alte acte normative în domeniu; 
    - legisla ţia fiscal ă; 
    - Codul civil şi Codul comercial; 
    - legisla ţia privind asigur ările sociale şi Codul muncii; 
    - tehnologia informa ţiei şi sistemele computerizate; 
    - economia financiar ă, general ă şi de afaceri; 



    - matematic ă şi statistic ă; 
    - principiile de baz ă ale managementului financiar al întreprinderilor; 
    c) a treia prob ă - proba practic ă, testul de aplicare în practic ă a 
cuno ştin ţelor teoretice const ă în rezolvarea unor cazuri practice din 
următoarele materii: 
    - cerin ţele legale şi standardele referitoare la întocmirea situa ţiilor 
financiare anuale şi a situa ţiilor financiare anuale consolidate; 
    - Standardele interna ţionale de raportare financiar ă (IFRS); 
    - analiza financiar ă; 
    - contabilitatea managerial ă; 
    - cerin ţele legale şi standardele profesionale referitoare la auditul 
statutar şi la auditorii statutari; 
    - Standardele interna ţionale de audit (ISA); 
    - etic ă profesional ă. 
    (2) Durata unei probe de examen este de 4 ore. 
    (3) Subiectele selectate într-o sesiune a exame nului pot include 
întreb ări din toate materiile sau din anumite materii men ţionate la alin. 
(1). 
    ART. 12  
    (1) Accesul candida ţilor în sal ă se face cu 30 de minute înainte de ora 
de începere a examenului, în baza c ăr ţii de identitate şi a legitima ţiei de 
acces la examen. 
    (2) În sala de examen au acces responsabilii şi supraveghetorii de 
sal ă, membrii comisiei de examinare şi selectare a subiectelor, candida ţii 
trecu ţi pe lista de prezen ţă pentru fiecare prob ă de examinare în parte şi 
2 reprezentan ţi ai CSIPPC, în calitate de observatori. 
    (3) Pe timpul desf ăşur ării examenului se interzice candida ţilor s ă 
deţin ă asupra lor orice materiale care ar putea fi utiliz ate pentru 
rezolvarea subiectelor. 
    (4) Dup ă începerea examenului se interzice intrarea oric ărui alt 
candidat în sala de examen. 
    (5) Candida ţii primesc: 
    a) la proba teoretic ă - un exemplar cu întreb ările de examen şi foi 
pentru formularea r ăspunsurilor; 
    b) la proba gril ă - un exemplar al testului-gril ă şi o foaie de 
r ăspuns-tip; 
    c) la proba practic ă - un exemplar cu enun ţul problemelor de examen şi 
foi pentru formularea r ăspunsurilor. 
    (6) Candida ţii completeaz ă în col ţul din dreapta sus, în zona destinat ă 
securiz ării, numele, prenumele, localitatea de domiciliu şi num ărul de pe 
legitima ţia de acces la examen. 
    (7) Dup ă distribuirea tezelor şi a subiectelor de examen, niciun 
candidat nu mai poate p ăr ăsi sala decât dac ă pred ă lucrarea şi semneaz ă de 
predarea acesteia. În cazuri excep ţionale, un candidat poate p ăr ăsi 
temporar sala doar înso ţit de una dintre persoanele care supravegheaz ă. În 
acest caz, în perioada p ăr ăsirii s ălii, legitima ţia de examen a 
candidatului r ămâne în posesia responsabilului cu supravegherea. 
    ART. 13  
    (1) Orice detalii sau nel ămuriri referitoare la subiectele distribuite 
sunt clarificate numai de c ătre membrii comisiei de examinare şi selectare 
a subiectelor. 
    (2) Candida ţii care p ăr ăsesc sala de examen înainte de expirarea 
timpului sunt obliga ţi s ă predea tezele, subiectele şi ciornele şi s ă 
semneze de predare. 
    (3) La expirarea timpului, candida ţii sunt obliga ţi s ă predea tezele, 
subiectele şi ciornele şi s ă semneze de predare, iar ultimii 3 candida ţi 
r ămân în sal ă pân ă la predarea tuturor tezelor. 
    (4) Pentru fiecare sal ă de examen se întocme şte un proces-verbal, 
semnat de responsabilul de sal ă, cuprinzând cel pu ţin urm ătoarele date: 



numărul de candida ţi prezen ţi, num ărul de candida ţi absen ţi, numele 
responsabilului de sal ă, numele supraveghetorilor de sal ă şi numele celor 2 
reprezentan ţi ai CSIPPC, în calitate de observatori. 
    ART. 14  
    (1) Se consider ă ca fiind fraud ă oricare dintre urm ătoarele: 
    - înscrierea numelui candidatului pe foaia de e xamen în afara col ţului 
negru care se sigileaz ă şi orice alte semne distinctive care ar permite 
identificarea lucr ării; 
    - copierea de la al ţi candida ţi; 
    - comunicarea de orice tip, prin orice mijloace , cu alte persoane 
aflate în interiorul sau în exteriorul s ălii de examen; 
    - de ţinerea de înscrisuri con ţinând surse de informare referitoare la 
materiile examinate, indiferent dac ă acestea au fost sau nu utilizate în 
timpul examenului. 
    (2) În cazurile prev ăzute la alin. (1), frauda este consemnat ă în mod 
detaliat într-un proces-verbal ce se întocme şte pe loc de c ătre 
responsabilul de sal ă, iar lucrarea se anuleaz ă cu men ţiunea "Fraud ă". 
Procesul-verbal poate fi semnat de cel pu ţin 2 (doi) candida ţi afla ţi în 
apropiere. Procesul-verbal şi lucrarea anulat ă sunt predate comisiei de 
examinare şi selectare a subiectelor. 
    (3) Persoanele men ţionate la alin. (1) nu mai au dreptul s ă se prezinte 
la nicio prob ă de examen din cadrul sesiunii în care au fost depi state c ă 
au încercat s ă fraudeze examenul, li se anuleaz ă probele sus ţinute în 
sesiunea respectiv ă, nu li se ramburseaz ă sau compenseaz ă taxa de înscriere 
la examen şi li se interzice dreptul s ă se prezinte la urm ătoarea sesiune 
consecutiv ă de examen organizat ă de Camer ă. 
    (4) În perioada în care li s-a interzis dreptul  de a participa la 
examenul de competen ţă profesional ă, persoanele la care fac referire alin. 
(1) şi (3) trebuie s ă respecte toate obliga ţiile fa ţă de Camer ă, conform 
prevederilor existente. 
 
    CAP. V  
    Corectare. Contesta ţii. Rezultate 
 
    ART. 15  
    (1) Evaluarea lucr ărilor candida ţilor la examen se face de c ătre 
comisia de corectare, în baza atribu ţiilor prev ăzute la art. 8. 
    (2) Nota de promovare a fiec ărei probe este 6,00. Nota de promovare a 
examenului este 7,00, ob ţinut ă ca medie aritmetic ă a celor 3 probe. 
    (3) Lucr ările la fiecare prob ă de examen se noteaz ă cu note de la 1 la 
10, cu dou ă zecimale, cu rotunjire matematic ă la a doua zecimal ă. 
Corectarea şi notarea în baza baremului stabilit se înregistrea ză în 
cataloage separate, în care lucr ările figureaz ă cu un num ăr de identificare 
unic. 
    (4) Lucr ările sunt evaluate de 2 (doi) corectori, care trec punctajul 
acordat pentru fiecare subiect şi care î şi asum ă prin semn ătur ă olograf ă 
not ările proprii. 
    (5) Nota final ă la o prob ă o reprezint ă media aritmetic ă a celor 2 
(dou ă) note ale fiec ărui corector. În baza acestora se întocme şte 
centralizatorul final. 
    (6) Dac ă între notele acordate pentru aceea şi lucrare diferen ţa este 
mai mare sau egal ă cu 1 (un) punct, se procedeaz ă la conciliere, care este 
consemnat ă într-un proces-verbal, conform art. 8 lit. c). 
    (7) Pentru fiecare prob ă de examen, un reprezentant al comisiei de 
examinare înscrie pe fiecare lucrare nota final ă rezultat ă conform alin. 
(5). 
    (8) Comisia de examinare desemneaz ă un reprezentant care procedeaz ă la 
trecerea notelor pe fiecare tez ă, conform centralizatorului men ţionat la 
alin. (5). 



    (9) Dup ă finalizarea procedurilor de corectare şi notare a lucr ărilor 
de la toate probele, comisia de examinare asigur ă organizarea procesului de 
desigilare a lucr ărilor şi de întocmire a catalogului final. 
    (10) Rezultatele examenului sunt validate de c ătre comisia de examinare 
şi sunt publicate pe site-ul Camerei. 
    ART. 16  
    (1) Rezultatele publicate se pot contesta o sin gur ă dat ă, în termen de 
48 de ore de la publicarea lor. Contesta ţiile pot fi depuse la sediul 
Camerei, personal sau prin delegat, ori pot fi tran smise prin e-mail sau 
prin fax. 
    (2) Contesta ţiile transmise dup ă expirarea termenului prev ăzut la alin. 
(1) nu sunt luate în considerare. 
    (3) Contesta ţiile se solu ţioneaz ă de c ătre comisia de solu ţionare a 
contesta ţiilor. 
    (4) Lucr ările contestate se resigileaz ă şi se înscriu într-un 
centralizator separat. 
    (5) Lucr ările contestate se noteaz ă de la 1 la 10, cu dou ă zecimale, cu 
rotunjire matematic ă la a doua zecimal ă. Reevaluarea contesta ţiilor se 
înregistreaz ă în cataloage separate. 
    (6) Lucr ările contestate sunt evaluate de 2 (doi) corectori,  care trec 
punctajul acordat pentru fiecare subiect şi care î şi asum ă prin semn ătura 
olograf ă not ările proprii. 
    (7) Nota final ă la o prob ă o reprezint ă media aritmetic ă a celor 2 
(dou ă) note ale fiec ărui corector. În baza acestora se întocme şte 
centralizatorul final. 
    (8) Nota final ă este nota ob ţinut ă în urma contesta ţiei. În cazul în 
care se constat ă o diferen ţă, se procedeaz ă la modificarea notelor ob ţinute 
anterior. 
    (9) Rezultatele comisiei de solu ţionare a contesta ţiilor se valideaz ă 
de c ătre comisia de examinare, sunt definitive şi se public ă pe site-ul 
Camerei în termen de maximum 7 zile de la finalizar ea termenului de 
depunere a contesta ţiilor. 
    ART. 17  
    Catalogul cu rezultatele finale ale examenului se valideaz ă de comisia 
de examinare şi se public ă pe site-ul Camerei 
    ART. 18  
    (1) În situa ţia în care, în urma rezultatelor ob ţinute, un candidat nu 
promoveaz ă examenul, la urm ătoarea sesiune la care se prezint ă i se 
recunosc probele care au fost promovate. 
    (2) În cazul în care un candidat opteaz ă s ă sus ţin ă la examen o prob ă 
care a fost promovat ă într-o sesiune anterioar ă, la calculul mediei celor 3 
probe se ia în considerare ultima not ă ob ţinut ă. 
    ART. 19  
    (1) Camera acord ă derog ări de la testul de cuno ştin ţe teoretice inclus 
în examenul de competen ţă profesional ă numai în baza unui protocol încheiat 
între Camer ă şi institu ţiile de înv ăţământ sau organismele profesionale în 
domeniu. În acest sens, Camera stabile şte norme proprii, avizate de CSIPPC, 
pentru stabilirea condi ţiilor în care pot fi acordate derog ări de la testul 
de cuno ştin ţe teoretice inclus în examin ări, precum şi criteriile care stau 
la baza încheierii protocoalelor privind acordarea de excep ţii. 
    (2) Nu se acord ă excep ţii de la testul de aplicare în practic ă a 
cuno ştin ţelor teoretice. 
 
    CAP. VI  
    Dispozi ţii finale 
 
    ART. 20  
    Taxa de înscriere la examen se restituie sau se  reporteaz ă candida ţilor 
care nu s-au prezentat la sus ţinerea examenului din motive temeinic 



justificate cu acte doveditoare, precum şi candida ţilor retra şi înainte de 
începerea examenului cu cel pu ţin o zi. 
    ART. 21  
    În caz de for ţă major ă (cutremure, inunda ţii, incendii etc.), proba se 
anuleaz ă şi se reia ulterior, iar taxa este restituit ă sau reportat ă. 
    ART. 22  
    (1) Persoanele care finalizeaz ă stagiul de preg ătire în activitatea de 
audit financiar începând cu anul 2015 vor avea la d ispozi ţie o singur ă 
sesiune pe an pentru sus ţinerea examenului de competen ţă profesional ă, 
potrivit prezentului regulament şi normelor privind perioada de preg ătire 
profesional ă practic ă a stagiarilor în activitatea de audit financiar 
aprobate de Camere. 
    (2) Persoanele care au finalizat stagiul în anu l 2014 sau anterior 
acestui an şi se afl ă în perioada de sus ţinere a examenului pot sus ţine 
examenul de competen ţă profesional ă în perioada 2015-2017, o singur ă 
sesiune pe an, indiferent de num ărul de sesiuni pe care le mai aveau la 
dispozi ţie în momentul intr ării în vigoare a prezentului Regulament. 
    ART. 23  
    Prezentul regulament se aplic ă începând cu data public ării în Monitorul 
Oficial al României, Partea I. 
 


