
HOTĂRÂRE nr. 35 din 19 septembrie 2012 
pentru modificarea Procedurilor privind acordarea de excepţii de la 
vechimea în activitatea financiar-contabilă şi de la testul de 
cunoştinţe în domeniul financiar-contabil, pentru accesul la stagiu, 
aprobate prin Hotărârea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din 
România nr. 265/2011 
EMITENT:     CAMERA AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMANIA  
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 684 din 3 octombrie 2012  
Data intrarii in vigoare : 03/10/2012 
 
 
    În temeiul prevederilor art. 6 alin. (3) şi art. 13 din Ordonanţa 
de urgenţă a Guvernului nr. 75/1999 privind activitatea de audit 
financiar, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi 
ale art. 15 alin. (3) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a 
Camerei Auditorilor Financiari din România, aprobat prin Hotărârea 
Guvernului nr. 433/2011, 
 
    Consiliul Camerei Auditorilor Financiari din România, întrunit în 
şedinţa din data de 19 septembrie 2012, hotărăşte: 
 
    ART. I 
    Procedurile privind acordarea de excepţii de la vechimea în 
activitatea financiar-contabilă şi de la testul de cunoştinţe în 
domeniul financiar-contabil, pentru accesul la stagiu, aprobate prin 
Hotărârea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 
265/2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 22 
din 11 ianuarie 2012, se modifică după cum urmează: 
 
    1. La articolul 4, literele b) şi c) vor avea următorul cuprins: 
    "b) o pondere de peste 50% din disciplinele care se predau la 
master să o aibă disciplinele în audit financiar, audit intern, 
fiscalitate şi control de gestiune, 50% - contabilitate şi alte 
discipline; 
    c) forma de învăţământ a programului de master trebuie să fie 
învăţământ de zi, învăţământ la distanţă sau cu frecvenţă redusă;". 
 
    2. Articolul 12 va avea următorul cuprins: 
    "Art. 12. - În cazul respingerii solicitării de exceptare, Camera 
va restitui solicitantului 75% din taxa pentru echivalarea testului de 
acces la stagiu, în ceea ce priveşte echivalarea şi înscrierea la 
stagiul în activitatea de audit financiar." 
 
    3. La articolul 14, litera c) va avea următorul cuprins: 
    "c) forma de învăţământ a programului de master trebuie să fie 
învăţământ la zi, învăţământ la distanţă sau cu frecvenţă redusă;". 
 
    4. Articolul 24 va avea următorul cuprins: 
    "Art. 24. - Dosarul va fi analizat de către Departamentul de 
admitere, pregătire continuă şi stagiari, care va aproba sau va 
respinge dosarul. Rezultatul va fi comunicat solicitantului în termen 
de maximum 30 de zile lucrătoare de la data depunerii dosarului. 



Termenul de contestaţie referitor la respingerea cererii este de 10 
zile de la comunicare, cu termen de soluţionare de maximum 30 de zile 
lucrătoare de la momentul depunerii contestaţiei. În cazul respingerii 
dosarului, Camera va restitui solicitantului 75% din taxa pentru 
echivalarea testului de acces la stagiu, în ceea ce priveşte 
echivalarea şi înscrierea la stagiul în activitatea de audit 
financiar." 
 
    5. Articolul 27 va avea următorul cuprins: 
    "Art. 27. - Persoanele prevăzute la art. 26 vor achita o singură 
taxă, şi anume taxa pentru echivalarea testului de acces la stagiu, în 
ceea ce priveşte echivalarea şi înscrierea la stagiul în activitatea 
de audit financiar." 
 
    ART. II 
    Departamentul de admitere, pregătire continuă şi stagiari va duce 
la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
    ART. III 
    Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, 
Partea I. 
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