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HOTĂRÂRE 
privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din 

România nr. 39/19.01.2005 pentru aprobarea Normelor privind perioada de pregătire 
profesională practică a stagiarilor în activitatea de audit financiar, pentru persoanele care 

au fost declarate admise în urma testului de verificare a cunoştinţelor în domeniul financiar 
contabil din 5 decembrie 2004 

 
 
 

În temeiul art.50 lit e) 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, legal întrunit în şedinţa din 26 iunie 
2007,  adoptă următoarea hotărâre: 

 
Art.1. Se aprobă modificarea şi completarea Normelor privind perioada de pregătire profesională 
practică a stagiarilor în activitatea de audit financiar, aprobate prin Hotărârea Consiliului Camerei 
Auditorilor Financiari din România nr.39/19.01.2005, publicată în Monitorul Oficial al României, 
Partea I, nr.114 din 14 februarie 2005, cu modificările ulterioare, pentru persoanele care au fost 
declarate admise în urma testului de verificare a cunoştinţelor în domeniul financiar contabil din 5 
decembrie 2004, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 
Art.2.  Prezenta hotãrâre va fi publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I. 
 
Art.3. În vederea informării celor interesaţi în termen de cel mult 5 zile de la adoptarea prezentei 
hotărâri, normele prevăzute la art.1, împreună cu modificările aduse acestora prin prezenta 
hotărâre, vor fi renumerotate şi afişate pe site-ul Camerei Auditorilor Financiari din România. 
 
 
 
 
 

Preşedintele Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România,  
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ANEXĂ 
 
 
 
 
 

1. Articolul 9 se modifică şi va avea următorul cuprins: 
„Art. 9. - Pregătirea teoretică din primul an de stagiu va fi stabilită de către Consiliul Camerei, şi 
se va referi în general la: 
a)  Standardele Internaţionale de Raportare Financiară (IFRS); 
b) Standardele internaţionale de audit, adoptate de Camera Auditorilor Financiari din România 
c) Codul privind conduita etică şi profesională în domeniul auditului financiar.” 

 
2. După articolul 37 se introduc două noi articole, articolele 371 şi 372, cu următorul cuprins: 
„Art.371. - Orice înlocuire a îndrumătorului de stagiu se va anunţa Camerei în scris, în termen de 
30 zile lucrătoare de la data efectuării modificării. În acest sens se vor trimite la Departamentul de 
admitere, pregătire continuă şi stagiari următoarele documente: 

o cerere pentru înlocuirea îndrumătorului de stagiu, care va fi semnată şi de vechiul 
îndrumător de stagiu, că este de acord şi a luat cunoştinţă de această modificare; 

o acceptul noului îndrumător de stagiu. 
Art. 372. - Nerespectarea obligaţiei de a anunţa Camera despre înlocuirea îndrumătorului de stagiu, 
în termenul prevăzut la art.371, conduce la nerecunoaşterea ca perioadă de stagiu a intervalului de 
timp dintre renunţarea la îndrumătorul anterior şi anunţarea Camerei.” 
 
 
 
 
 
 
 
 


