
Camera Auditorilor Financiari din România 
         Consiliul Camerei 
 

 
HOTĂRÂRE 

pentru modificarea şi completarea Hotărârii nr. 9/27.06.2001 
pentru aprobarea Regulilor privind pregătirea profesională continuă a 

auditorilor financiari, modificată şi completată prin Hotărârea 41/19.01.2005 
 

În temeiul prevederilor Art.6, alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 
75/1999 privind activitatea de audit financiar, republicată, Consiliul Camerei Auditorilor 
Financiari din România, întrunit în şedinţa din 13.02.2007, hotărăşte modificarea şi 
completarea Hotărârii nr. 9/27.06.2001 pentru aprobarea Regulilor privind pregătirea 
profesională continuă a auditorilor financiari, modificată şi completată prin Hotărârea 
41/19.01.2005, astfel: 

 
Art. I -  Anexa la Hotărârea nr. 9 din 27 iunie 2001 a Consiliului Camerei 

Auditorilor Financiari din România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, 
nr.574 din 14 septembrie 2001, se modifică după cum urmează: 

1. Punctul III, litera C, subpunctul 7 va avea următorul conţinut:  „Pregătirea 
profesională continuă nestructurată include următoarele: 
    -  participarea sau susţinerea de cursuri în domeniu – se echivalează 10 ore (dovedite 
prin adeverinţă şi anexarea tematicii); 
    - participarea la seminarii, congrese sau conferinţe organizate de organismele 
profesionale din domeniu pe plan naţional (CAFR) sau internaţional (organisme membre 
IFAC) – se echivalează câte 4 ore pentru fiecare manifestare de specialitate pe baza 
prezenţei de la Cameră, respectiv adeverinţei de la organismul membru IFAC, sau a altui 
document care atestă participarea efectivă la eveniment (pe bază de invitaţie, program); 
    -    participarea la studii postuniversitare, master sau doctorat (în cazul doctoranzilor în 
perioada de stagiu) în domeniu – se echivalează toate cele 20 de ore pe bază de 
adeverinţă; 
    -    publicarea unei cărţi în domeniu – se echivalează 20 ore; 
    -   elaborarea si publicarea de materiale de specialitate (documentul să aibă minim 3 
pagini) – se echivalează 4 ore/material. 
        b) Actele doveditoare ce se referă la pregătirea profesională nestructurată se depun 
la Cameră până în data de 31 martie a fiecărui an. În cazul acumulării a mai puţin de 20 
de ore, pregătire profesională nestructurată pentru anul respectiv rămâne neefectuată.” 
 
 Art.    II   –  Celelalte prevederi cuprinse în anexă rămân neschimbate. 
 Art. III – Departamentul de admitere, pregătire profesională şi stagiari şi 
Compartimentul Secretariat al Camerei Auditorilor Financiari din România vor duce la 
îndeplinire prevederile prezentei Hotărâri. 
 Art. IV  – 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, cu modificările ulterioare. 
Prevederile prezentei se aplică începând cu anul 2007. 
 

Preşedinte, 
Prof.univ.dr. Ion Mihăilescu 

 
Nr. 84 
Bucureşti, 24.02.07 


