
    Având în vedere dezbaterile pe marginea materialelor prezentate în 
şedinŃa Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România din data de 
22 septembrie 2010, 
    în temeiul prevederilor: 
    - art. 6 alin. (3) şi art. 40 din OrdonanŃa de urgenŃă a Guvernului nr. 
75/1999 privind activitatea de audit financiar, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare; 
    - art. 26 din Regulamentul de organizare şi funcŃionare a Camerei 
Auditorilor Financiari din România, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 
983/2004, cu modificările şi completările ulterioare, 
 
    Consiliul Camerei Auditorilor Financiari din România, întrunit în data de 
22 septembrie 2010, hotărăşte: 
 
    ART. I 
    Hotărârea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 
140/2009 privind aprobarea cotizaŃiilor 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. 307 din 
11 mai 2009, se completează după cum urmează: 
    - La capitolul C "Tarife", după articolul 6 se introduce un nou articol, 
articolul 6^1, cu următorul cuprins: 
    "Art. 6^1. - Alte tarife: 
    a) tarif privind contravaloarea cursului suplimentar de formare 
profesională continuă, organizat pentru membrii CAFR care nu au participat 
la programul de formare profesională continuă anual - 400 lei; 
    b) tarif pentru organizarea cursului suplimentar pentru membrii CAFR 
care au primit calificativul D, C sau B - 400 lei; 
    c) tarif privind analiza dosarului de echivalare a testului de acces la stagiu 
al absolvenŃilor programelor masterale - 250 lei; 
    d) tarif pentru testul de verificare a cunoştinŃelor în domeniul financiar-
contabil pentru accesul la stagiu - 500 lei; 
    e) tarif pentru examenul de competenŃă profesională pentru atribuirea 
calităŃii de auditor financiar - 400 lei/probă; 
    f) tarif pentru susŃinerea testului-interviu pentru auditorii financiari din 
alte state membre - 2.000 lei; 
    g) tarif pentru analiza dosarelor firmelor de audit din alte state membre 
sau din terŃe Ńări - 1.300 lei; 
    h) tarif pentru susŃinerea testului-interviu pentru auditorii financiari din 
terŃe Ńări - 2.000 lei; 



    i) tarif pentru cursurile stagiarilor din anii I, II şi III - 450 lei; 
    j) tarif pentru cursurile auditorilor financiari - 400 lei." 
    ART. II 
    Hotărârea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 
140/2009 privind aprobarea cotizaŃiilor şi tarifelor pentru membrii Camerei 
Auditorilor Financiari din România şi pentru stagiarii în activitatea de audit 
financiar se va republica, dându-se articolelor o nouă numerotare. 
    ART. III 
    Departamentele de specialitate din cadrul Camerei Auditorilor Financiari 
din România vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
    ART. IV 
    Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. 
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