
Camera Auditorilor Financiari din 
România 

Consiliul Camerei 
 
 
 

HOTĂRÂRE 
privind modificarea nivelului cotizaţiilor fixe, precum şi unor tarife CAFR  

 
 
 

Având în vedere prevederile art.5 alin.(3) lit. i) din Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr.75/1999 privind activitatea de audit financiar, republicată, 

În temeiul art.48 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Camerei 
Auditorilor Financiari din România, aprobat prin Hotărârea Guvernului 
nr.983/2004, 

Consiliul Camerei Auditorilor Financiari din România, întrunit în 
şedinţa din 11 decembrie 2007, adoptă următoarea hotărâre: 

 
Art. 1. – Începând cu data de 01 ianuarie 2008, prevederile art. 1, lit. A, 

pct. 2 din Hotărârea nr. 77/2006 a Consiliului Camerei privind aprobarea 
cotizaţiilor şi tarifelor pentru membrii Camerei Auditorilor Financiari din 
România şi pentru stagiarii în activitatea de audit financiar, publicată în 
Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 52 din 23 ianuarie 2007, Partea I, se 
modifică după cum urmează: 

„ 2. Cotizaţiile fixe anuale se stabilesc după cum urmează: 
a. pentru auditorii financiari, persoane fizice active: 300 lei; 
b. pentru auditorii financiari, persoane fizice nonactive: 150 lei; 
c. pentru auditorii financiari, persoane juridice: 600 lei. 

Plata cotizaţiilor fixe anuale se va face până la data de 31 ianuarie a 
fiecărui an.” 

 
Art. 2. – Începând cu data de 01 ianuarie 2008, prevederile art. 2 din 

Hotărârea nr. 59/2006 a Consiliului Camerei privind atribuirea calităţii de 
membru al Camerei şi înscrierea în Registrul auditorilor financiari, se modifică 
după cum urmează: 

„Tariful pentru atribuirea calităţii de membru al Camerei şi înscrierea în 
Registrul auditorilor financiari – persoane fizice este în sumă de 650 lei. 
Achitarea acestuia se poate face în numerar, la sediul Camerei sau prin virament 
bancar.” 

 
Art. 3. – Anexa la din Hotărârea nr. 59/2006 a Consiliului Camerei privind 

atribuirea calităţii de membru al Camerei şi înscrierea în Registrul auditorilor 
financiari se înlocuieşte cu anexa la prezenta hotărâre. 
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Art. 4. – Începând cu data de 01 ianuarie 2008, prevederile art.2 din 

Hotărârea nr. 2/2001 a Consiliului Camerei pentru aprobarea procedurii de 
înregistrare a persoanelor juridice la CAFR, publicată în Monitorul Oficial al 
României, partea I, nr. 192 din 17 aprilie 2001, se modifică după cum urmează: 

„Tariful pentru atribuirea calităţii de membru al Camerei şi înscrierea în 
Registrul auditorilor financiari – persoane juridice este în sumă de 1.300 lei. 
Achitarea acestuia se poate face în numerar, la sediul Camerei sau prin virament 
bancar.” 

Art. 5. – Compartimentul secretariat al Camerei Auditorilor Financiari din 
România, Departamentul de servicii pentru membri şi Departamentul de 
Admitere, Pregătire Continuă şi Stagiari vor duce la îndeplinire prevederile 
prezentei hotărâri. 

 
Art. 6. – Prezenta Hotărâre va fi publicată în Monitorul Oficial al 

României, Partea I, conform prevederilor art. 6 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă 
a Guvernului nr. 75/1999 privind activitatea de audit financiar, republicată. 

 
 
 

Preşedintele Camerei Auditorilor Financiari din România  
 
 

Ion MIHĂILESCU 
 
 
 
 
 
Nr. 104 
11 decembrie 2007 
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Anexa 

 
C E R E R E  

pentru atribuirea calităţii de membru al Camerei Auditorilor Financiari din România 
şi 

înscrierea în Registrul Auditorilor Financiari – persoane fizice 
 
 
 

Subsemnatul/Subsemnata ....................................................................................., 

născut/ă la data de ................................. în localitatea .................., judeţul/sectorul 

….................., cu domiciliul în localitatea ................................., str. .......................................... 

nr. ......, bl. ........, sc. ......, et. ....., ap. ......, judeţul/sectorul ............................., legitimat/ă cu 

buletinul/cartea de identitate/paşaportul seria …... nr. ..............., eliberat/ă de 

…………….............. la data de ……................, cod numeric personal (CNP) 

............................................., solicit atribuirea calităţii de membru al Camerei şi înscrierea în 

Registrul auditorilor financiari, persoane fizice, fiind declarat admis la sesiunea de examen 

organizată în data de ……………../în urma examinării prin interviul-test din data de 

……………... 

 
Anexez la prezenta următoarele: 
1. Copia documentului cu care am achitat tariful pentru atribuirea calităţii de membru 

al Camerei şi înscrierea în Registrul auditorilor financiari. 
2. Declaraţia privind încadrarea în categoria auditorilor financiari activi sau neactivi, 

pe formularul aprobat prin Hotărârea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România 
nr. 3 din 28 martie 2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 192 din 17 
aprilie 2001. 

3. Copia actului de identitate. 
4. Cazierul judiciar, aflat în termenul legal de valabilitate. 

 
 

Adresă de e-mail: …………………………. 
 
Telefon - acasă: …………………………… 

- serviciu: ………………………… 
- mobil: …………………………... 

Adresa de corespondenţă (alta decât adresa de domiciliu, dacă este cazul): 
Localitatea ………………….., str. .................................... nr. ........., bl. ........, sc. ......, et. .....,  
ap. ......, judeţul/sectorul ............................. 
 
 
                  Data Semnătură 
            ............................. ................................ 

 


