
HOTĂRÂRE nr. 35 din 24 aprilie 2014  
privind aprobarea cotiza ţiilor şi taxelor pentru membrii Camerei 
Auditorilor Financiari din România, persoane fizice  şi juridice, şi 
pentru membrii stagiari în activitatea de audit fin anciar 
EMITENT:     CAMERA AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMANIA   
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 358 din 15 mai 2014   
Data intrarii in vigoare : 15/05/2014  
 
 
    Având în vedere prevederile: 
    - art. 6 alin. (3) din Ordonan ţa de urgen ţă a Guvernului nr. 
75/1999  privind activitatea de audit financiar, republicat ă, cu 
modific ările şi complet ările ulterioare; 
    - art. 15 alin. (3) şi art. 62 alin. (2) din Regulamentul de 
organizare şi func ţionare a Camerei Auditorilor Financiari din 
România, aprobat prin Hot ărârea Guvernului nr. 433/2011 , 
 
    Consiliul Camerei Auditorilor Financiari din Ro mânia, întrunit în 
şedin ţa din data de 24 aprilie 2014, hot ăr ăşte: 
 
    ART. 1  
    Se aprob ă cotiza ţiile şi taxele pentru membrii Camerei Auditorilor 
Financiari din România (Camera), persoane fizice şi juridice, şi 
pentru membrii stagiari în activitatea de audit fin anciar, conform 
art. 2-7: 
 
    A. Cotiza ţii fixe 
    ART. 2  
    (1) Cotiza ţiile fixe anuale reprezint ă sumele în lei care trebuie 
achitate de c ătre membrii Camerei, persoane fizice şi juridice, active 
sau nonactive, în vederea men ţinerii în Registrul public al 
auditorilor financiari şi a asigur ării accesului la serviciile 
gratuite acordate de Camer ă membrilor acesteia. 
    (2) Cotiza ţiile fixe anuale se stabilesc dup ă cum urmeaz ă: 
    a) pentru auditorii financiari persoane fizice active: 780 lei; 
    b) pentru auditorii financiari persoane fizice nonactive: 390 lei; 
    c) pentru persoanele juridice: 750 lei; 
    d) pentru auditorii financiari persoane fizice active cu 
calificativ B, C sau D: 1.180 lei; 
    e) pentru auditorii financiari persoane fizice nonactive cu 
calificativ B, C sau D: 790 lei; 
    f) pentru auditorii financiari persoane juridic e cu calificativ B, 
C sau D: 1.150 lei. 
    ART. 3  
    (1) Plata cotiza ţiilor fixe anuale pentru persoane fizice se face 
în dou ă tran şe anuale, astfel: 
    a) pentru auditorii financiari persoane fizice active: 400 lei 
până la 31 martie, respectiv 380 lei pân ă la 30 septembrie a fiec ărui 
an; 
    b) pentru auditorii financiari persoane fizice nonactive: 200 lei 
până la 31 martie, respectiv 190 lei pân ă la 30 septembrie a fiec ărui 
an; 



    c) pentru auditorii financiari persoane fizice active cu 
calificativ B, C sau D: 800 lei pân ă la 31 martie, respectiv 380 lei 
până la 30 septembrie a fiec ărui an; 
    d) pentru auditorii financiari persoane fizice nonactive cu 
calificativ B, C sau D: 600 lei pân ă la 31 martie, respectiv 190 lei 
până la 30 septembrie a fiec ărui an; 
    e) pentru auditorii financiari persoane juridic e cu calificativ B, 
C sau D: 1.000 lei pân ă la 31 martie, respectiv 150 lei pân ă la 30 
septembrie a fiec ărui an. 
    (2) Plata cotiza ţiilor fixe anuale pentru persoane juridice se 
face pân ă la data de 31 martie a fiec ărui an. 
    (3) În cazul auditorilor financiari persoane fi zice şi juridice 
care se înscriu în Registrul public al auditorilor financiari dup ă 
data de 31 ianuarie, cotiza ţia fix ă anual ă se pl ăte şte în termen de 30 
de zile calendaristice de la acordarea calit ăţii de membru al Camerei. 
    (4) Nerespectarea prevederilor alin. (1)-(3) du ce la sanc ţionarea 
membrilor Camerei, conform prevederilor legale în v igoare. 
    (5) Auditorii financiari care solicit ă suspendarea/încetarea 
suspend ării într-un an calendaristic vor achita astfel: 
    a) auditorii financiari care solicit ă suspendarea pe parcursul 
unui an calendaristic achit ă cotiza ţia fix ă propor ţional cu lunile cât 
au avut statut de membru (activ sau nonactiv) al Ca merei; 
    b) auditorii financiari a c ăror suspendare înceteaz ă pe parcursul 
unui an calendaristic achit ă cotiza ţia fix ă propor ţional cu lunile 
r ămase de la data încet ării suspend ării; 
    c) luna depunerii cererii de suspendare sau de încetare a 
suspend ării va fi luat ă în calcul la determinarea perioadei noului 
statut. 
    (6) La schimbarea statutului din membru activ î n membru nonactiv 
sau din membru nonactiv în membru activ, pe parcurs ul unui an 
calendaristic, cotiza ţia fix ă anual ă se va recalcula propor ţional cu 
cotiza ţia fix ă aferent ă lunilor cât a avut vechiul statut însumat ă cu 
cotiza ţia fix ă aferent ă noului statut de membru. Luna depunerii 
declara ţiei de schimbare a statutului de membru va fi luat ă în calcul 
la determinarea perioadei noului statut. 
 
    B. Cotiza ţii variabile 
    ART. 4  
    (1) Cotiza ţiile variabile anuale reprezint ă contribu ţiile 
auditorilor financiari, membrii Camerei, calculate prin aplicarea 
cotelor specificate la alin. (2) la totalul onorari ilor calculat 
conform alin. (3). 
    (2) Cotiza ţiile variabile anuale se calculeaz ă prin aplicarea unei 
singure cote procentuale asupra totalului onorariil or, în func ţie de 
mărimea acestora, astfel: 
    - se aplic ă o cot ă de 0,5% la totalul onorariilor, dac ă acesta 
este mai mic sau egal cu 50.000 lei; 
    - se aplic ă o cot ă de 0,8% la totalul onorariilor, dac ă acesta 
este mai mare de 50.000 lei şi mai mic sau egal cu 200.000 lei; 
    - se aplic ă o cot ă de 0,9% la totalul onorariilor, dac ă acesta 
este mai mare de 200.000 lei şi mai mic sau egal cu 600.000 lei; 



    - se aplic ă o cot ă de 1,0% la totalul onorariilor, dac ă acesta 
este mai mare de 600.000 lei şi mai mic sau egal cu 1.000.000 lei; 
    - se aplic ă o cot ă de 1,2% la totalul onorariilor, dac ă acesta 
este mai mare de 1.000.000 lei. 
    (3) Totalul onorariilor la care se va aplica pr ocentul de calcul 
pentru cotiza ţia variabil ă se calculeaz ă însumând onorariile ob ţinute 
din activitatea de audit financiar cu onorariile ob ţinute din 
activitatea de audit intern, precum şi cu alte onorarii ob ţinute din 
exercitarea profesiei de auditor financiar (cum ar fi, de exemplu, dar 
f ăr ă s ă se limiteze la: auditul programelor cu fonduri pro venite de la 
Uniunea European ă, alte organiza ţii; auditul situa ţiilor financiare 
ale cooperativelor de credit; audit de conformitate  privind 
obliga ţiile din contractele de privatizare a societ ăţilor comerciale 
potrivit solicit ărilor Autorit ăţii pentru Valorificarea Activelor 
Statului; rapoarte de revizuire cu scop limitat; as isten ţă în vederea 
retrat ării situa ţiilor financiare; organizarea de cursuri de 
specialitate; servicii de consultan ţă şi alte lucr ări care necesit ă 
calitatea de auditor financiar etc.) pentru perioad a de raportare. 
    (4) Onorariile luate în calcul sunt cele factur ate în cursul 
perioadei de raportare, din care se scad sumele car e au fost cedate 
subcontractorilor şi colaboratorilor, auditori financiari membri ai 
Camerei, şi nu includ taxa pe valoarea ad ăugat ă. 
    ART. 5  
    (1) Membrii Camerei, auditori financiari activi , persoane fizice 
şi persoane juridice, trebuie s ă achite în cursul anului cotiza ţiile 
variabile anuale, sub form ă de avans, pân ă la data de 30 septembrie, 
în func ţie de modalit ăţile de calcul prev ăzute la art. 3 alin. (2) şi 
(3). Cotiza ţia variabil ă sub form ă de avans se calculeaz ă asupra 
onorariilor încasate pân ă la 30 iunie, mai pu ţin sumele care au fost 
cedate subcontractorilor şi colaboratorilor, auditori financiari 
membri ai Camerei, cu obliga ţia men ţion ării ulterioare a sumelor 
respective şi a beneficiarilor acestora în Raportul anual al 
membrilor. 
    (2) Pe baza situa ţiilor financiare întocmite pentru exerci ţiul 
financiar care se încheie la 31 decembrie se va sta bili cuantumul 
definitiv al cotiza ţiei variabile datorate de membrii Camerei, 
aferent ă totalului onorariilor raportate, rezultate din cum ularea 
veniturilor ob ţinute din activitatea de audit financiar, audit int ern, 
precum şi a altor venituri realizate din exercitarea profes iei de 
auditor financiar. 
    Din cuantumul definitiv al cotiza ţiei se va sc ădea avansul achitat 
de membrii Camerei pân ă la data de 30 septembrie, conform alin. (1), 
diferen ţa urmând a fi regularizat ă (achitat ă de membrii Camerei sau 
rambursat ă de c ătre aceasta, dup ă caz) pân ă la data de 31 martie a 
anului urm ător. 
    (3) Acordarea vizei anuale, pe carnetul de audi tor financiar, 
pentru exercitarea profesiei se va face numai în co ndi ţiile 
îndeplinirii obliga ţiilor, inclusiv a celor de plat ă a cotiza ţiilor 
fixe şi variabile anuale, de c ătre membrii Camerei. Viza este valabil ă 
din momentul acord ării pân ă la data de 31 martie a anului urm ător 
acord ării acesteia. 



    (4) Pentru veniturile ob ţinute sub form ă de salariu din 
activitatea de audit financiar, audit intern, precu m şi pentru alte 
venituri, sub form ă de salariu, realizate din exercitarea profesiei de  
auditor financiar, persoanele în cauz ă nu vor datora cotiza ţie 
variabil ă c ătre Camer ă. 
 
    C. Taxe 
    ART. 6  
    (1) Taxele pentru auditorii financiari sunt urm ătoarele: 
    a) taxa pentru atribuirea calit ăţii de membru al Camerei şi 
înscrierea în Registrul auditorilor financiari - pe rsoane fizice care 
au ob ţinut calificarea în România este în sum ă de 650 lei; 
    b) taxa pentru recunoa şterea calific ării de auditor financiar, 
atribuirea calit ăţii de membru al Camerei şi înscrierea în Registrul 
auditorilor financiari - persoane fizice care au ob ţinut calificarea 
în alte state membre ale Uniunii Europene sau apar ţinând Spa ţiului 
Economic European ori Confedera ţiei Elve ţiei sau în ter ţe ţări este în 
sumă de 2.600 lei; 
    c) taxa pentru atribuirea calit ăţii de membru al Camerei şi 
înscrierea în Registrul auditorilor financiari - pe rsoane juridice 
este în sum ă de 1.300 lei; 
    d) taxa pentru atribuirea calit ăţii de membru al Camerei şi 
înscrierea în Registrul auditorilor financiari - pe rsoane juridice 
care sunt autorizate în alte state membre ale Uniun ii Europene sau 
apar ţinând Spa ţiului Economic European ori Confedera ţiei Elve ţiei sau 
în ter ţe ţări este în sum ă de 2.600 lei; 
    e) taxa pentru reatribuirea calit ăţii de membru al Camerei şi 
înscrierea în Registrul auditorilor financiari - pe rsoane fizice şi 
juridice este în sum ă de 3.000 lei; 
    f) taxa pentru înscrierea în Registrul auditori lor financiari care 
auditeaz ă situa ţiile financiare ale entit ăţilor reglementate şi 
supravegheate de c ătre Autoritatea de Supraveghere Financiar ă (ASF), 
este în sum ă de 850 lei; 
    g) taxa pentru înscrierea la testul de verifica re a cuno ştin ţelor 
privind auditarea opera ţiunilor finan ţate din fonduri europene şi în 
Registrul auditorilor financiari care pot audita op era ţiuni finan ţate 
din fonduri europene şi alte fonduri nerambursabile de la al ţi 
donatori, este în sum ă de 550 lei. 
    (2) Taxele stabilite la alin. (1) se achit ă în numerar, la sediul 
Camerei, sau prin transfer bancar. 
    ART. 7  
    (1) Taxele şi cotiza ţiile pentru membrii stagiari în activitatea 
de audit financiar sunt urm ătoarele: 
    a) taxa pentru înscrierea la testul de verifica re a cuno ştin ţelor 
în domeniul financiar-contabil pentru accesul la st agiu în activitatea 
de audit financiar este în sum ă de 500 lei; 
    b) taxa pentru înscrierea la stagiu în activita tea de audit 
financiar pentru persoanele care au promovat testul  de verificare a 
cuno ştin ţelor în domeniul financiar-contabil pentru accesul la stagiu, 
este în sum ă de 250 lei; 
    c) taxa pentru echivalarea testului de verifica re a cuno ştin ţelor 
în domeniul financiar-contabil pentru accesul la st agiu şi înscrierea 



la stagiu în activitatea de audit financiar, pentru  persoanele care 
solicit ă echivalarea cu un program de master sau cu o calif icare 
pentru care exist ă protocol de colaborare încheiat de CAFR cu o 
institu ţie de înv ăţământ sau cu o alt ă institu ţie profesional ă din 
domeniu, este în sum ă de 500 lei; 
    d) cotiza ţia fix ă anual ă pentru monitorizarea activit ăţii de 
preg ătire practic ă a membrilor stagiari este în sum ă de 580 lei/an; 
    e) taxa pentru înscrierea la examenul de compet enţă profesional ă 
pentru atribuirea calit ăţii de auditor financiar este în sum ă de 400 
lei/prob ă; 
    f) cotiza ţia fix ă anual ă pentru men ţinerea în Registrul 
stagiarilor afla ţi în perioada legal ă de sus ţinere a examenului este 
în sum ă de 480 lei. 
    (2) Taxele şi cotiza ţiile stabilite la alin. (1) se achit ă în 
numerar, la sediul Camerei sau prin transfer bancar . 
    (3) Taxa stabilit ă la alin. (1) lit. c) se achit ă la momentul 
depunerii dosarului pentru echivalarea testului de verificare a 
cuno ştin ţelor în domeniul financiar-contabil pentru accesul la stagiu 
în activitatea de audit financiar. În caz de respin gere a dosarului de 
echivalare a testului de verificare a cuno ştin ţelor în domeniul 
financiar-contabil pentru accesul la stagiu în acti vitatea de audit 
financiar, se va restitui 75% din suma achitat ă. 
    (4) Cotiza ţia fix ă anual ă stabilit ă la alin. (1) lit. d) se achit ă 
în dou ă tran şe astfel: 
    a) 300 lei pân ă la data de 31 mai, respectiv 
    b) 280 lei pân ă la data de 30 septembrie a fiec ărui an de stagiu. 
    Neachitarea taxelor şi cotiza ţiilor pentru membrii stagiari, duce 
la imposibilitatea finaliz ării anului de stagiu. 
    ART. 8  
    (1) Prezenta hot ărâre intr ă în vigoare începând cu data public ării 
în Monitorul Oficial al României, Partea I. 
    (2) La data intr ării în vigoare a prezentei hot ărâri se abrog ă 
Hot ărârea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari di n România nr.  
262/2011  privind aprobarea cotiza ţiilor şi taxelor pentru membrii 
Camerei Auditorilor Financiari din România, persoan e fizice şi 
juridice, şi pentru membrii stagiari în activitatea de audit 
financiar, publicat ă în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 
878 din 13 decembrie 2011, cu modific ările şi complet ările ulterioare. 
    ART. 9  
    Prezenta hot ărâre se public ă în Monitorul Oficial al României, 
Partea I. 
 
 
            Pre şedintele Camerei Auditorilor Financiari din România , 
                                  Horia Neam ţu 
 
    Bucure şti, 24 aprilie 2014. 
    Nr. 35. 
 
 


