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HOTĂRÂRE 
 

privind echivalarea programelor de master cu testul de admitere în stagiu 
de către Camera Auditorilor Financiari din România 

 

Consiliul Camerei Auditorilor Financiari din România, întrunit în şedinţa 
din data de 30 octombrie 2007, având în vedere art. 10 din Legea nr. 133/2002 
pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 75/1999 privind 
activitatea de audit financiar, publicată în Monitorul Oficial al României partea 
I, nr. 230 din 5 aprilie 2002, cu modificările şi completările ulterioare, 

 
Hotărăşte: 

 
 
Art. 1 – Adoptarea procedurii de echivalare a programelor de master cu testul de 
admitere în stagiu de către Camera Auditorilor Financiari din România, 
prezentate în Anexa 1, care face parte integrantă din prezenta Hotărâre. 
 
Art. 2 – Adoptarea Protocolului cadru pentru programele de master acceptate 
pentru echivalare, conform procedurii adoptate la Art. 1. Protocolul cadru este 
prezentat în cadrul Anexei 2. Consiliul Camerei poate decide adaptarea 
protocolului cadru, după caz. 
 
Art. 3 – Conducerea executivă, Departamentul de admitere, pregătire continuă şi 
stagiari, precum şi Compartimentul Secretariat vor duce la îndeplinire 
prevederile prezentei hotărâri. 
 
 

Preşedinte 

                                 Prof. univ. dr. Ion Mihăilescu 

Nr. 99/ 30 octombrie 2007 
 
 



Anexa 1 
  

Proceduri privind echivalarea programelor de master cu testul de admitere 
în stagiu de către Camera Auditorilor Financiari din România 

 

 

 Echivalarea programelor de master cu testul de admitere în stagiu, va fi 

propusă spre aprobare după următoarea procedură: 

1) instituţia de învăţământ superior interesată va transmite CAFR o 

cerere de echivalare, împreună cu programa de desfăşurare a 

masterului să fie comunicată CAFR de către instituţia de învăţământ 

superior interesată; 

2) departamentul de admitere, pregătire continuă şi stagiari să 

analizeze programa sub aspectul îndeplinirii cerinţelor prevăzute de 

reglementările Camerei în materie de acces la stagiu şi, în cazul în 

care îndeplineşte aceste cerinţe, să propună Consiliului CAFR 

încheierea unui protocol de echivalare; 

3) pe baza hotărârii Consiliului să se procedeze la încheierea 

protocolului; 

4) în cazul modificărilor programei de desfăşurare a masterului, CAFR le 

analizează şi poate menţine  echivalarea pe bază de addendum-uri 

încheiate la protocol. 
  

 


