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Proiect POSDRU/90/2.1/S/64176 – Studenţi practicieni – studenţi activi şi integraţi 
 

CONSILIERE ŞI ORIENTARE ÎN CARIERĂ. 
PROFESIA LIBERALĂ DE AUDITOR FINANCIAR 

(Cerinţe ce trebuie îndeplinite pentru acces la această profesie) 
 
 
A. Mai întâi trebuie să devii stagiar la audit financiar 

Pentru atribuirea calităţii de auditor financiar, cadrul legal este Ordonanţa de Urgenţă  
nr. 75/1999 a Guvernului României privind activitatea de audit financiar, cu modificările şi 
completările ulterioare, coroborate cu prevederile Ordonanţei de Urgenţă nr. 90/2008 privind 
auditul statutar al situaţiilor financiare anuale şi al situaţiilor financiare anuale consolidate şi 
Regulamentul de organizare şi funcţionarea a Camerei Auditorilor din România.   

Persoanele fizice, pentru a obţine calitatea de auditori financiari şi membri ai 
Camerei, trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii: 

- Să fie licenţiate ale unei facultăţi cu profil economic sau ale unei alte facultăţi şi au urmat 
un program de pregătire suplimentară cu profil economic (potrivit normelor emise de Cameră, 
privind programele de pregătire suplimentară acceptate de CAFR); 

- Să aibă vechime în activitatea financiar-contabilă de minimum 4 ani;  
- Să promoveze testul de verificare a cunoştinţelor în domeniul financiar-contabil, pentru 

accesul la stagiu; 
- Să efectueze un stagiu practic de 3 ani în activitatea de audit financiar; 
- Să satisfacă pe parcursul stagiului cerinţele Codului privind conduita etică şi profesională 

în domeniul auditului financiar;  
- Să promoveze examenul de competenţă profesională, organizat la sfârşitul perioadei de stagiu.  

Înscrierea la testul de verificare a cunoştinţelor în domeniul financiar-contabil pentru 
accesul la stagiu 

1) Pentru înscriere la test, persoanele trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii: 
- sunt licenţiate ale unei facultăţi cu profil economic;  
- au o vechime în activitatea financiar-contabilă de minimum 4 ani. 
2) În vederea înscrierii la test, candidaţii vor depune în perioada în care vor avea loc 

înscrierile, la sediul Camerei din Bucureşti, Str. Sirenelor nr. 67-69, următoarele acte: 
- cerere-model (conform anexei care face parte integrantă din prezentele reguli); 
- copie a documentului de achitare a taxei de înscriere; 
- copie legalizată a diplomei de licenţă; 
- copie a cărţii de muncă şi adeverinţă, acolo unde este cazul, care să ateste experienţa în 

domeniul financiar-contabil; 
- copie a actului de identitate; 
- cazier juridic în perioada de valabilitate; 
- două fotografii tip buletin. 
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3) Departamentul de Admitere, Pregătire Continuă şi Stagiari va elibera în momentul 
înscrierii legitimaţia de participare la examen. 

Data de organizare a testului şi centrele de examinare 
Camera Auditorilor Financiari din România  va publica pe site-ul propriu data şi perioada în 

care vor avea loc înscrierile, tematica de examen, precum şi locul şi data în care va avea loc 
testul, centrele de examinare şi alte informaţii suplimentare. 

Desfăşurarea testului de verificare a cunostinţelor în domeniul financiar-contabil 
pentru accesul la stagiu 

a) Testul de verificare a cunoştinţelor în domeniul financiar-contabil pentru accesul la stagiu 
va avea două secţiuni: 

- secţiunea de test-grilă: vor exista 3 variante de răspuns din care o singură variantă de 
răspuns va fi corectă; 

- secţiunea scrisă. 
b) Timpul alocat completării testului este de 3 ore. 
Rezultatele testului de verificare a cunoştinţelor în domeniul financiar-contabil pentru 

accesul la stagiu 
1)Verificarea probelor testului se va face de către o comisie de verificare, aprobată de către 

Consiliul Camerei. 
2) Punctajul de promovare trebuie să fie minimum 7. 
3) Pe baza punctajelor obţinute, evidenţiate în listele aferente, comisia de verificare va 

întocmi procesul-verbal de comunicare a rezultatelor testului de verificare a cunoştinţelor în 
domeniul financiar-contabil pentru accesul la stagiu. 

4) Rezultatele testului se vor publica pe site-ul Camerei. 
5) Rezultatul afişat de comisia de verificare se poate contesta o singură dată, în termen de 

48 de ore (două zile lucrătoare) de la afişare. Contestaţiile se depun la sediul Camerei. 
6) Soluţionarea contestaţiilor va fi făcută de o comisie formată din alte persoane decât cele 

din comisia de verificare. Comisia va reexamina testele ale căror rezultate au fost contestate şi va 
publica rezultatele pe site în termen de 7 zile lucrătoare de la depunerea contestaţiilor. 

7) Candidaţii care au realizat minimum 7 puncte sunt declaraţi admişi. Candidaţii declaraţi 
admişi la testul de verificare a cunoştinţelor în domeniul financiar-contabil pentru accesul la 
stagiu vor urma procedurile de înscriere stabilite prin Normele privind perioada de pregătire 
profesională practică a stagiarilor în activitatea de audit financiar. 

Înscriere la stagiu 
Candidaţii declaraţi admişi la testul de verificare a cunoştinţelor în domeniul financiar-contabil 

şi candidaţii cărora li s-a echivalat testul de acces la stagiu conform unui protocol încheiat de 
Cameră, pot solicita înscrierea ca stagiar în activitatea de audit financiar la Cameră în perioadele: 

- aprilie-mai a anului în care au susţinut testul; 
- aprilie-mai a anului următor dacă li s-a echivalat testul. 
Candidaţilor care nu solicită înscrierea ca stagiar în activitatea de audit financiar în termenul 

prevăzut mai sus li se anulează testul de acces la stagiu, respectiv echivalarea. 
În vederea înscrierii în anul I candidaţii vor prezenta următoarele documente: 
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• cerere de înscriere ;  
• dovada achitării taxei pentru înscrierea la stagiul în activitatea de audit financiar 250 lei.  
Documentele se prezintă la sediul CAFR la Departamentul de admitere, pregătire continuă 

şi stagiari. Departamentul de admitere, pregătire continuă şi stagiari va elibera pentru fiecare 
stagiar o legitimaţie a stagiarului în activitatea de audit financiar.  

Documentele pot fi trimise şi prin poştă pe adresa Camerei, prin fax (021/410.03.48) sau 
prin mail (invatamant.admitere@cafr.ro), urmând ca stagiarul să îşi ridice ulterior legitimaţia. 
Înscrierea se va face numai în cazul primirii tuturor documentelor menţionate. În cazul în care nu 
se trimit toate documentele, sau se trimit parţial, înscriere nu va fi efectuată.  

Persoanele care potrivit Protocolului dintre CAFR si CECCAR, privind cooperarea în 
domeniul organizării şi monitorizării stagiului de pregătire practică doresc să efectueze stagiul in 
paralel la cele două organisme profesionale, începând cu anul II, vor menţiona pe cererea de 
înscriere acest lucru. 

Program de lucru pentru înscrieri: luni – vineri între orele 09:00 – 15:00. 
 
Îndrumători de stagiu 
 
Activitatea de stagiu în anul doi şi anul trei se desfăşoară sub îndrumarea unui auditor 

financiar activ, care are în desfăşurare lucrări de audit pe toată durata stagiaturii (ca persoană 
fizică sau în cadrul societăţilor sau cabinetelor de audit). 

Stagiul trebuie să se efectueze pe lângă o persoană fizică, auditor financiar activ sau în 
cadrul unei societăţi comerciale de audit, membră a Camerei.  

Persoanele fizice şi juridice, membre ale Camerei, care fac dovada că au în derulare cel 
puţin o misiune de audit financiar, pot să înainteze Departamentului de admitere, pregătire 
continuă şi stagiari o scrisoare prin care îşi iau angajamentul de a lua sub îndrumare stagiari în 
activitatea de audit financiar.  

Stagiarul în activitatea de audit financiar are obligaţia de a-şi găsi un îndrumător de 
stagiu, care să ofere garanţii suficiente în ceea ce priveşte asigurarea condiţiilor pentru 
desfăşurarea perioadei de pregătire profesională practică. Puteti alege un indrumator de stagiu din 
lista auditorilor financiari, publicata pe site-ul Camerei.  

Un îndrumător de stagiu nu poate avea mai mult de 15 stagiari în activitatea de audit 
sub îndrumare. 

Orice înlocuire a îndrumătorului de stagiu se va anunţa Camerei în scris, în termen de  
30 zile lucrătoare de la data efectuării modificării  

 
Finalizare anul I de stagiu, înscrierea în anul II 
 
Finalizarea anului I de stagiu.  
Cerinţe obligatorii pentru finalizarea anului I de stagiu: 
 prezenţa la cursul de pregatire profesionala aferent anului I de stagiu; 
 depunerea lucrării practice pentru semestrul al II-lea (descarcă conţinut); 
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 lucrarea practică trebuie să aibă viza ca fiind satisfăcătoare din partea îndrumătorului de 
stagiu ales de către fiecare stagiar în parte. 

 
Înscrierea în anul II de stagiu.  
Cerinţe obligatorii pentru înscrierea în anul II de stagiu: 
 anul I finalizat (îndeplinirea condiţiilor de la punctul I de mai sus); 
 depunerea acceptului îndrumătorului de stagiu ales (descarcă formularul); 
 achitarea primei transe a cotizatiei fixe anuale pentru monitorizarea activitatii de pregatire 

practica pentru anul II (300 lei). 
La înscrierea în anul II de stagiu, stagiarul va primi Caietul de practică, pe care îl va 

completa împreună cu îndrumătorul pe parcursul celor 2 ani de stagiu. Înscrierile se fac numai 
personal sau prin delegat (împuternicire de mână). Înscrierile primite prin orice altă modalitate 
(poşta, curier etc.) nu vor fi luate în considerare.  

Finalizarea anului I de stagiu si inscrierea in anul II se va face in perioada 1 aprilie 2012 - 
31 mai 2012. Program de înscrieri: de luni până vineri, între orele 9:00 - 15:00.  

Activităţi stagiari, anul II şi III de stagiu 
Activitatea de stagiu în anul doi şi anul trei se desfăşoară sub îndrumarea unui auditor 

financiar activ. 
În anul II, respectiv anul III de stagiu, stagiarul este obligat să: 
- completeze caietul de practică şi să efectueze anual un minim de 25 de zile lucrătoare de 

experienţă profesională, în fiecare din domeniile: contabilitate, audit şi opţionale; 
- participe la cursurile de pregătire profesională organizate de către Cameră. 

Finalizarea anului II, respectiv anului III de stagiu se va efectua în perioada anunţată 
de CAFR 

Pentru a finaliza anul II sau III de stagiu, stagiarul trebuie să prezinte în perioada aprilie-
mai, la Departamentul de admitere, pregătire continuă şi stagiari, următoarele documente: 

- caietul de practică completat pe anul respectiv de stagiu; 
- raportul referitor la activitatea desfăşurată pe parcursul anului respectiv, întocmit, semnat 

şi ştampilat de îndrumătorul de stagiu. 
De asemenea, reamintim faptul că, începând cu anul 2012, cotizaţia fixă anuală pentru 

monitorizarea activităţii de pregătire practică a membrilor stagiari este de 550 lei/an şi 
poate fi achitată în două tranşe: 

• tranşa I - 300 lei, până la data de 31 mai a fiecărui an de stagiu; 
• tranşa II - 250 lei, până la data de 30 septembrie a fiecărui an de stagiu. 
Cotizaţia fixă anuală include şi suma achitată de către stagiari pentru cursurile obligatorii 

de pregătire profesională, care până în prezent era achitată la firmele organizatoare de cursuri. 
Program: de luni până vineri, între orele 9:00 - 15:00. 
 
B. Participare la examen competenţă 
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Camera Auditorilor Financiari din România organizează în anumiţi ani examenul de 
competenţă profesională, pentru atribuirea calităţii de auditor financiar.  

Datele de organizare (exemplu pentru ultimul examen organizat): 
• 19 mai 2012 - Proba scrisă 
• 27 mai 2012 - Proba grilă  
• 26 mai 2012 - Proba practică 
Perioada de înscrieri: 23 aprilie 2012 - 11 mai 2012  
La examen se pot înscrie următoarele categorii de persoane (numai după participarea 

obligatorie la cursul de pregătire profesională aferent anului 2011 organizat în perioada  
23 septembrie – 30 octombrie 2011) : 

- stagiarii care au finalizat perioada de stagiu şi se află în perioada legală în care pot susţine 
examenul de competenţă profesională;  

- stagiarii care au fost respinşi la alte sesiuni de examen şi se află în termenul legal pentru 
susţinere examenului. 

 
Înscrierile la examen (exemplul din cazul ultimului examen organizat) se vor face în 

perioada 23 aprilie - 11 mai 2012.   
Taxa de examen: 400 lei / probă.  
În vederea înscrierii la examen, candidaţii vor depune personal sau prin delegat (împuternicire 

de mână) la sediul Camerei din Bucureşti, Str. Sirenelor, nr. 67-69, Sector 5, următoarele acte:   
a. Pentru stagiarii care finalizează anul III de stagiu şi se înscriu pentru prima dată la 

examenul de competenţă profesională, pentru atribuirea calităţii de auditor financiar:   
• cerere-model   
• declaraţia îndrumătorului de stagiu prin care se atestă capacitatea stagiarului de a se 

prezenta la examen. În cazul în care stagiarul a avut mai mult de un îndrumător pe perioada 
stagiului, trebuie depuse declaraţii de la toţi îndrumătorii de stagiu;  

• copia documentului care atestă achitarea taxei de înscriere;  
• copie buletin/ carte de identitate;  
• 4 fotografii tip buletin.  
b. Pentru stagiarii care au fost respinşi la alte sesiuni de examen şi se află în termenul 

legal pentru susţinerea examenului:  
• cerere-model ; 
• copia documentului care atestă achitarea taxei de înscriere;  
• copie buletin/ carte de identitate;  
• 4 fotografii tip buletin.  
c. Pentru stagiarii care au mai depus dosar pentru participarea la examen, dar din 

diferite motive personale nu s-au putut prezenta şi s-au retras, dar se află în termenul legal 
pentru susţinere examenului: 

• cerere-model ; 
• declaraţia îndrumătorului de stagiu prin care se atestă capacitatea stagiarului de a se 

prezenta la examen. În cazul în care stagiarul a avut mai mult de un îndrumător pe perioada 
stagiului, trebuie depuse declaraţii de la toţi îndrumătorii de stagiu;   
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• copia documentului care atestă achitarea taxei de înscriere;  
• copie buletin/ carte de identitate;  
• 4 fotografii tip buletin.  
Înscrierile se fac numai personal sau prin delegat (împuternicire de mână). Dosarele primite 

prin orice altă modalitate (poşta, curier etc.) nu vor fi luate în considerare.   
Program de înscrieri: de luni până vineri, între orele 9:00 - 15:00.   
 
Tematică şi bibliografie – examen de competenţă profesională (exemplu de la ultimul 

examen organizat de CAFR) : 

a)a1) audit financiar 
         1. Cadrul legal al activităţii de audit financiar în România 
         2. Standardele de audit 
               2.1 Noţiuni introductive 
               2.2 Independenţa – acceptarea, reînnoirea mandatului 
               2.3 Planificarea misiunilor de audit financiar 
               2.4 Evaluarea riscurilor şi controlul intern 
               2.5 Probele de audit 
               2.6 Concluziile auditului şi raportarea 
               2.7 Fraudă şi eroare 
               2.8 Părţi afiliate 
               2.9 Revizuirea 
               2.10 Servicii conexe 
          3. Comerţul electronic –efectul asupra auditului situaţiilor financiare                
          4. Codul privind conduita etică şi profesională în domeniul auditului financiar 
                4.1 Obiective 
                4.2 Principii fundamentale 
                4.3 Cazuri de ameninţare a independenţei şi măsurile de siguranţa care se impun. 

Bibliografie:  
1. Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.75/1999 privind activitatea de audit financiar, 

republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.598 din 22 august 2003, cu modificările 
şi completările ulterioare; 

2. Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.90/2008 privind auditul statutar al situaţiilor 
financiare anuale şi al situaţiilor financiare anuale consolidate publicată în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr.481 din 30 iunie 2008, cu modificările şi completările ulterioare; 

3. Hotărârea Guvernului României, nr.433/2011, pentru aprobarea Regulamentului de 
organizare şi funcţionare a Camerei Auditorilor Financiari din România, publicată în Monitorul 
Oficial al României, Partea I, nr.345 din 18 mai 2011; 

4. Reglementări internaţionale de audit, asigurare şi etică, Audit financiar 2008 (Vol I, 
Vol.II), Editura Irecson, Bucureşti 2009; 

5. Manual de standarde internaţionale de audit şi control de calitate  - Audit financiar, 
Editura Irecson, Bucureşti 2009; 
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6. Ghid privind auditul calităţii – Editura Irecson, 2010; 
7. Codul etic al profesioniştilor contabili – Editura Irecson, Ediţia 2010 
8. A.A. Arens şi J.C. Loebblecke – Audit. O abordare integrată, Editura ARC, Ediţia a 8-a, 2006. 
a2) contabilitate generală 
1. Cererea de informaţii contabile: utilizatorii şi necesităţile lor informaţionale;  
2. Analiza poziţiei şi a performanţei financiare potrivit situaţiilor financiare anuale;  
3. Politicile contabile şi notele explicative;  
4.  Criterii calitative ale situaţiilor financiare potrivit cadrului conceptual;  
5. Obligaţiile ce revin, potrivit legii, persoanelor juridice, pe linia organizării şi conducerii 

contabilităţii. 
6.  Contabilitatea activelor. 
7.  Contabilitatea datoriilor; 
8.  Contabilitatea capitalurilor proprii. 
9.  Contabilitatea veniturilor, cheltuielilor şi a rezultatului exerciţiului financiar. 
10. Forma şi conţinutul situaţiilor financiare anuale. 
11. Aprobarea, semnarea, auditarea şi publicarea situaţiilor financiare. 
12. Lucrările de închidere a exerciţiului financiar.  
 
Bibliografie: 
1.  Legea contabilităţii nr.82/1991, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I,  

nr.454 din 18 iunie 2008, cu modificările şi completările ulterioare; 
2. Ordinul Ministrului Finanţelor Publice nr.3055/2009, pentru aprobarea Reglementărilor 

contabile conforme cu directivele europene, publicat în  Monitorul Oficial al României, 
nr.766/10.11.2009, cu modificările şi completările ulterioare; 

3. Standardele Internaţionale de Raportare Financiara, Ediţia 2011, emise de Consiliul 
pentru Standarde Internaţionale de Contabilitate (IASB), editura CECCAR.; 

4. Ordinul Ministrului Finanţelor Publice nr.2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind 
organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor 
proprii, publicat în Monitorul Oficial al României, mr.704/20.10.2009. 

 
a3) analiza şi evaluarea critică a situaţiilor financiare 
1. Standardele de evaluare; 
2. Evaluarea posturilor de bilanţ. 
Bibliografie:  
1. Standardele Internaţionale de Evaluare, Ediţia 2011, emise de Comitetul pentru Standarde 

Internaţionale de Evaluare, publicate de ANEVAR, Bucureşti 2011. 
 
a4) reguli de consolidare a conturilor 
1. Condiţii pentru întocmirea situaţiilor financiare anuale consolidate; 
2. Întocmirea situaţiilor financiare anuale consolidate; 
3. Conţinutul notelor explicative la situaţiile financiare anuale consolidate; 
4. Raportul consolidat al administratorilor; 
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5. Auditarea situaţiilor financiare anuale consolidate; 
6. Aprobarea, semnarea şi publicarea situaţiilor financiare anuale consolidate; 
7. Formatul bilanţului consolidat şi al contului de profit şi pierdere consolidat. 

Bibliografie: 
1.  Legea contabilităţii nr.82/1991, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I,  

nr.454 din 18 iunie 2008, cu modificările şi completările ulterioare; 
2. Ordinul Ministrului Finanţelor Publice nr.3055/2009, pentru aprobarea Reglementărilor 

contabile conforme cu directivele europene, publicat în  Monitorul Oficial al României, 
nr.766/10.11.2009, cu modificările şi completările ulterioare; 

3. Standardele Internaţionale de Raportare Financiara, Ediţia 2011, emise de Consiliul 
pentru Standarde Internaţionale de Contabilitate (IASB), editura CECCAR. 

 
a5) contabilitatea costurilor şi contabilitatea managerială 
1. Concepte, terminologie;  
2. Clasificări privind costurile;  
3. Metode de calculaţie a costurilor. 

Bibliografie:  
1. Ordinul Ministrului Finanţelor Publice nr.1826/2003, pentru aprobarea Precizărilor 

privind unele măsuri referitoare la organizarea şi conducerea contabilităţii de gestiune publicat în 
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.23/12. ianuarie 2004.  

 
a6) audit intern 
1. Cadrul legal al activităţii de audit intern în România; 
2. Definiţia şi obiectivele auditului intern; 
3. Misiune, competenţe şi responsabilităţi; 
4.Programe de asigurare şi îmbunătăţire a calităţii: evaluări interne, evaluări externe, 

rapoarte, prezentarea neconformităţii; 
5. Standarde de performanţă 
6. Managementul riscului, controlul şi guvernanţă în cadrul entităţii 
7. Planificarea, obiectivele, aria de aplicabilitate şi resursele alocate misiunii de audit intern;   
8. Realizarea misiunii: identificarea, documentarea, analiza şi evaluarea informaţiilor;  
9. Comunicarea rezultatelor       
 
Bibliografie: 
1. Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.75/1999 privind activitatea de audit financiar, 

republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.598 din 22 august 2003, cu modificările 
şi completările ulterioare; 

 2. Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.90/2008 privind auditul statutar al situaţiilor 
financiare anuale şi al situaţiilor financiare anuale consolidate publicată în Monitorul Oficial al 
României, Partea I nr.481 din 30 iunie 2008, cu modificările şi completările ulterioare; 
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3. Ordonanţa Guvernului nr.37 din 29 ianuarie 2004 pentru modificarea şi completarea 
reglementărilor privind auditul intern, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 
91/31.01.2004 şi aprobată prin Legea nr.106 din 7 aprilie 2004; 

4. Hotărârea Consiliului CAFR nr. 88 din 19 aprilie 2007 pentru aprobarea Normelor de 
audit intern, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 416 din 21 iunie 2007. 

 
a7) standardele privind întocmirea situaţiilor financiare şi a bilanţurilor consolidate şi 

metodele de evaluare a elementelor bilanţiere şi de determinare a profitului şi pierderii; 
 - tematica şi bibliografia acestui subpunct se regăsesc la a3) şi a4). 
 
a8)  normele legale şi profesionale privind auditul financiar al situaţiilor financiare şi 

al celorlalte documente contabile şi persoanele care efectuează audit financiar;  
- tematica şi bibliografia  acestui subpunct se regăsesc la a1) şi a6). 
 
b) alte discipline corelate cu auditul financiar  
b1) drept comercial 
1. Organizarea şi desfăşurarea activităţii economice de către persoane fizice. Comerciantul 

persoană fizică 
              1.1 Condiţii legale pentru dobândirea calităţii de comerciant; 
              1.2 Activitatea desfăşurată de comerciantul persoană fizică; 
              1.3 Statutul juridic al comerciantului. 
2. Fondul de comerţ 
              2.1 Elementele fondului de comerţ-corporale şi incorporale; 
              2.2 Operaţiuni asupra fondului de comerţ; 
3. Societăţile comerciale 
              3.1 Formele societăţilor comerciale. Particularităţi; 
              3.2 Actul constitutiv al societăţilor comerciale; 
              3.3 Constituirea societăţilor comerciale; 
              3.4 Funcţionarea societăţilor comerciale; 
              3.5 Lichidarea societăţilor comerciale; 
              3.6 Procedura reorganizării judiciare şi a falimentului. 
 
Bibliografie:  
1.Legea nr.31 din 16 noiembrie 1990, privind societăţile comerciale, republicată  în 

Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.1066/ 17 noiembrie 2004, cu modificările şi 
completările ulterioare;  

2.Legea 297 din 28 iunie 2004, privind piaţa de capital, publicată în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr.571 din 29 iunie 2004, cu modificările şi completările ulterioare;  

3.Legea nr.85 din 5 aprilie 2006, privind procedura insolvenţei, publicată în Monitorul 
Oficial al României, Partea I, nr.359 din 21 aprilie 2006, cu modificările şi completările 
ulterioare;  
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4.Legea nr.26 din 5 noiembrie 1990, privind Registrul Comerţului, republicată în Monitorul 
Oficial al României, Partea I, nr.49 din 4 februarie 1998, cu modificările şi completările 
ulterioare;  

5.Codul comercial al României.  
b2) drept fiscal  
1.Cadrul legislativ;  
2.Gestiune fiscală.  
 
Bibliografie: 
1. Legea nr.571 din 22 decembrie 2003 privind Codul fiscal, publicată în Monitorul Oficial 

al României, Partea I, nr.927 din 23 decembrie 2003, cu modificările şi completările ulterioare; 
2. Ordonanţa Guvernului nr.92 din 24 decembrie 2003 privind Codul de procedură fiscală, 

republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.513 din 31 iulie 2007, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

 
b3) drept civil 
      1. Contractul 
            1.1 Noţiunea şi clasificarea contractelor;   
            1.2. Încheierea contractelor; 
            1.3 Efectele contractului.  
 
Bibliografie:  
1.Legea nr.287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare. 
 
b4) dreptul muncii şi protecţiei sociale 
 
Bibliografie:  
1.Legea nr.53 din 24 ianuarie 2003 Codul muncii, republicată în Monitorul Oficial al 

României, Partea I, nr.345 din 18 mai 2011, cu modificările şi completările ulterioare;  
2.Legea nr.294/2011, Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2012, publicată în 

Monitorul Oficial al României, Partea I,  nr.913  din 22 decembrie 2011.  
 
b5) sisteme informaţionale şi sisteme informatice 
1. Criterii minimale privind programele informatice utilizate în activitatea financiară şi 

contabilă; 
2. Furnizarea serviciilor de certificare calificată. Suspendarea şi încetarea valabilităţii 

certificatelor; 
3. Contractele încheiate prin mijloace electronice. Răspunderea furnizorilor de servicii ale 

societăţii informaţionale; 
4. Crearea, conservarea şi consultarea arhivei electronice. 
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Bibliografie  
1.Ordinul Ministrului Economiei şi Finanţelor nr.3512/2008 privind documentele financiar 

contabile, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I nr.870/23.12.2008; 
2.Legea nr.455/2001 privind semnătura electronică, publicată în Monitorul Oficial al 

României, Partea I nr.429/31.07.2001, cu modificările şi completările ulterioare;  
3.Legea nr. 365/2002 privind comerţul electronic, republicată în Monitorul Oficial al 

României, Partea I nr. 959/29.11.2006;  
4.Legea nr.135/2007 privind arhivarea documentelor în formă electronică publicată în 

Monitorul Oficial al României, Partea I nr. 345/22.05.2007, cu modificările şi completările 
ulterioare.  

 
 b6) economia întreprinderii, economie generală şi financiară  
        - tematica şi bibliografia  acestui subpunct se regăsesc la punctele a şi b1, b2, b3, b4 
 
b7) matematică şi statistică  
1. Calcule matematice ce se efectuează la întocmirea situaţiilor financiare;  
2. Dobânda şi operaţiunile de actualizare;  
3. Obţinerea şi prelucrarea primară a datelor;  
4. Prezentarea şi reprezentarea grafică a datelor;  
5. Calculul şi analiza indicatorilor de performanţă.  
 
Bibliografie: 
1. Standardele Internaţionale de Raportare Financiara, Ediţia 2011, emise de Consiliul 

pentru Standarde Internaţionale de Contabilitate (IASB), Editura CECCAR. 
 
Pentru atribuirea calităţii de membru al Camerei şi înscrierea în Registrul auditorilor 

financiari, candidaţii declaraţi admişi la examenele de aptitudini profesionale, trebuie să 
înainteze Camerei următoarele documente:  

 Cerere pentru atribuirea calităţii de membru al Camerei Auditorilor Financiari din 
România şi înscrierea în Registrul Auditorilor Financiari – persoane fizice; 

 Copia documentului prin care s-a achitat tariful pentru atribuirea calităţii de membru al 
Camerei şi înscrierea în Registrul auditorilor financiari – 650 lei. 

 Declaraţia privind încadrarea în categoria auditorilor financiari activi sau nonactivi, 
formularul aprobat prin Hotărârea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 3 
din 28 martie 2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 192 din 17 aprilie 2001. 

 Copia actului de identitate. 
 Cazierul judiciar, aflat în termenul legal de valabilitate. 
Consiliul CAFR aprobă cererile respective. La o dată comunicată ulterior, persoanele ridică 

certificatul, carnetul şi parafa de membru al Camerei.  
Pentru eliberarea acestora, se vor solicita ulterior următoarele: 
 O poză recentă, color, tip buletin 
 Achitarea cotizaţiei fixe aferente primului an ca membru al Camerei 
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 Semnarea angajamentului.  
 


