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HOTĂRÂRE

privind aprobarea Procedurilor pentru echivalarea programelor masterale cu testul
de acces la stagiu de către Camera Auditorilor Financiari din România

În temeiul prevederilor art. 6 alin.(3) din OrdonanŃa de urgenŃă a Guvernului nr.
75/1999, privind activitatea de audit financiar, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare şi  art. 26 alin.(2) din Regulamentul de Organizare şi funcŃionare a Camerei
Auditorilor Financiari din România, aprobat prin Hotărârea de Guvern nr. 983/25 iunie
2004,

Consiliul Camerei, întrunit în şedinŃa din data de 25 martie 2008,

Hotărăşte:

Art. 1. Se aprobă Procedurile privind echivalarea programelor de master cu testul
de admitere în stagiu de către Camera Auditorilor Financiari din România, prezentate în
anexă, care face parte integrată din prezenta hotărâre.

Atr. 2. La data adoptării prezentei hotărâri Procedura de echivalare a programelor
de master cu testul de admitere la stagiu, adoptată prin Hotărârea Consiliului CAFR
nr.99/30 octombrie 2007 îşi încetează aplicabilitatea .

Art. 3.  Conducerea executivă, Departamentul de admitere, pregătire continua şi
stagiari  şi  Compartimentul  secretariat  vor  duce  la  îndeplinire  prevederile  prezentei
hotărâri.

Preşedinte,
Prof. univ. dr. Ion Mihailescu

Nr. 114
Data 25.03.2008



ANEXĂ

Proceduri
pentru echivalarea testului de acces la stagiu

a absolvenŃilor programelor masterale conform protocoalelor încheiate cu Camera
Auditorilor Financiari din România

Cap. 1 Echivalarea testului de acces la stagiu

Art.  1  Echivalarea  testului  de  acces  la  stagiu  organizat  de  către  Camera  Auditorilor
Financiari din România (Camera) se poate face pentru absolvenŃii programelor masterale
pentru care există protocol încheiat între instituŃiile de învăŃământ superior şi Cameră.

Art. 2 InstituŃia de învăŃământ superior cu care Camera a încheiat protocol, va trimite
Departamentului de admitere, pregătire continuă şi stagiari, din cadrul Camerei în termen
de  3  luni  de  la  finalizarea  masterului  ce  face  obiectul  protocolului,  o  listă  cu  toŃi
absolvenŃii care au media generală de absolvire a studiilor masterale mai mare decât 7.

Art. 3 AbsolvenŃii programelor masterale pentru care există protocol încheiat cu Camera,
care  doresc să  echivaleze  testul  de  acces  la  stagiu,  trebuie  să  depună  cererea  de
echivalare,  însoŃită  de  documentaŃia  prevăzută  la  art.5  din  prezentele  proceduri,  la
Departamentul de admitere, pregătire continuă şi stagiari. Echivalarea se va putea acorda
conform condiŃiilor de vechime şi studii prevăzute de legea pentru înscrierea la stagiu.

Art. 4 Termenul în care se poate solicita echivalarea testului de acces la stagiu, organizat
de Cameră este de cel mult trei ani de la absolvirea programului respectiv de master.

Cap. 2 Analizarea dosarului pentru echivalarea testului de acces la stagiu

Art. 5 AbsolvenŃii programelor masterale pentru care există protocol încheiat cu Camera,
care  doresc să  echivaleze testul  de  acces  la  stagiu,  vor  depune la Departamentul  de
admitere, pregătire continuă şi stagiari un dosar care va conŃine:

a. cerere de echivalare a testului la stagiu;
b. copie legalizată a diplomei de licenŃă;
c.  copie legalizată  a  diplomei de master (sau adeverinŃă  în original,  în cazul  în care
diploma nu a
fost eliberată);
d. copie legalizată după foaia matricolă de master;
e.  copie  după  cartea  de  muncă  şi  adeverinŃă,  acolo  unde  este  cazul,  care  să  ateste
experienŃa în
domeniul financiar-contabil, sau copie după actul care atestă deŃinerea calităŃii de expert
contabil;
f. certificat de cazier juridic în perioada de valabilitate;
g. 2 fotografii tip buletin;
h. copie după CI/BI;



i. copie după documentul care atestă achitarea tarifului de analiză a dosarului, prevăzut la
cap. 3.

Art. 6 Dosarul va fi analizat de către Departamentul de admitere, pregătire continuă şi
stagiari, iar acesta va înainta o propunere de aprobare sau respingere Biroului Permanent
al  Camerei.  Biroului  Permanent  al  Camerei  va  emite  decizia  finală  de  aprobare  sau
respingere. Rezultatul va fi comunicat solicitantului în termen de 60 de zile lucrătoare de
la data depunerii  dosarului,  de către Departamentul de admitere,  pregătire continuă  şi
stagiari. Termenul de contestaŃie referitor la respingerea cererii de echivalare a testului
este de 10 zile de la comunicare, cu termen de soluŃionare de 30 de zile lucrătoare de la
momentul depunerii contestaŃiei.

Art. 7 În cazul respingerii dosarului, Camera va restitui solicitantului 50% din tariful de
analiza a dosarului.

Art. 8 Persoanele declarate admise ca urmare a aprobării Biroului permanent se vor putea
înscrie la stagiu, începând cu fiecare lună a trimestrului următor.

Art.  9  Departamentul  de  admitere,  pregătire  continuă  şi  stagiari  poate  solicita
absolventului documente necesare actualizării dosarului depus la Cameră.

Cap. 3 Tariful de analiză a dosarului

Art. 10 Tariful de analiză a dosarului va fi 250 lei.

Cap. 4. DispoziŃii finale

Art. 11 DocumentaŃia necesară echivalării, prevăzută la art.5 din prezentele proceduri se
comunică de către Departamentul de admitere, pregătire continuă şi stagiari instituŃiilor
de învăŃământ superior cu care Camera a încheiat protocoale de echivalare.


