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A C T E A L E C A M E R E I C O N S U LTA N Ț I L O R F I S C A L I
CAMERA CONSULTANȚILOR FISCALI

HOTĂRÂRE
privind completarea Regulamentului pentru organizarea examenului de atribuire a calității
de consultant fiscal, aprobat prin Hotărârea Consiliului superior al Camerei Consultanților
Fiscali nr. 4/2007
În baza prevederilor art. 6 din Ordonanța Guvernului nr. 71/2001 privind organizarea și exercitarea activității de consultanță
fiscală, aprobată cu modificări prin Legea nr. 198/2002, cu modificările și completările ulterioare,
Consiliul superior al Camerei Consultanților Fiscali, întrunit în ședința din 26 august 2011, h o t ă r ă ș t e:
Art. I. — La articolul 24 din Regulamentul pentru organizarea
examenului de atribuire a calității de consultant fiscal, aprobat
prin Hotărârea Consiliului superior al Camerei Consultanților
Fiscali nr. 4/2007, publicată în Monitorul Oficial al Românei,
Partea I, nr. 647 din 21 septembrie 2007, se introduce un nou
alineat, alineatul (2), cu următorul cuprins:
„(2) Pot susține examenul pentru atribuirea calității de
consultant fiscal sub formă de interviu, în fața Comisiei de
evaluare a Camerei Consultanților Fiscali, și persoanele care
îndeplinesc condițiile prevăzute la art. 4 din ordonanță și care:
a) au promovat cu media generală de minimum 8 un program
de perfecționare pentru ocupația de consultant fiscal, cod COR
241129, cu o durată de minimum 100 de ore. Dovada absolvirii
programului de perfecționare pentru ocupația de consultant
fiscal se face cu certificatul de absolvire și suplimentul descriptiv
al certificatului, eliberate în conformitate cu dispozițiile

Ordonanței Guvernului nr. 129/2000 privind formarea
profesională a adulților, republicată, cu modificările și
completările ulterioare;
b) au absolvit cu media generală de minimum 8 un program
de master acreditat, organizat de Camera Consultanților Fiscali
în parteneriat cu instituții de învățământ superior cu profil
economic. Dovada absolvirii programului de master se face cu
diploma de master și suplimentul la diplomă.”
Art. II. — Direcția de învățământ și Secretariatul general vor
duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
Art. III. — Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial
al României, Partea I, conform prevederilor art. 261 din
Ordonanța Guvernului nr. 71/2001 privind organizarea și
exercitarea activității de consultanță fiscală, aprobată cu
modificări prin Legea nr. 198/2002, cu modificările și
completările ulterioare.

Președintele Camerei Consultanților Fiscali din România,
Daniel Chițoiu
București, 26 august 2011.
Nr. 11.
CAMERA CONSULTANȚILOR FISCALI

HOTĂRÂRE
privind susținerea examenului pentru atribuirea calității de consultant fiscal —
sesiunea octombrie 2011
În baza prevederilor Regulamentului pentru organizarea examenului de atribuire a calității de consultant fiscal, aprobat prin
Hotărârea Consiliului superior al Camerei Consultanților Fiscali nr. 4/2007,
în temeiul prevederilor art. 11 lit. a1) din Ordonanța Guvernului nr. 71/2001 privind organizarea și exercitarea activității de
consultanță fiscală, aprobată cu modificări prin Legea nr. 198/2002, cu modificările și completările ulterioare,
Consiliul superior al Camerei Consultanților Fiscali, întrunit în ședința din 26 august 2011, h o t ă r ă ș t e:
Art. 1. — (1) Examenul de atribuire a calității de consultant fiscal
va avea loc în municipiul București, în ziua de 8 octombrie 2011.
(2) Locul de desfășurare a examenului se va publica pe site-ul
Camerei Consultanților Fiscali până la data de 3 octombrie 2011.
Art. 2. — Examenul va fi susținut din tematica și bibliografia
pentru examen prevăzute în anexa nr. 1, care face parte
integrantă din prezenta hotărâre, și va consta într-o probă scrisă
sub formă de test-grilă.
Art. 3. — (1) Înscrierile la examen se fac în perioada 5—23
septembrie 2011 pe site-ul www.cameraconsultantilorfiscali.ro
și dosarele se transmit, în aceeași perioadă, prin servicii poștale

cu confirmare de primire sau direct, pe adresa: str. Alecu Russo
nr. 13—19, et. 4, ap. 9, sectorul 2, București.
(2) Dosarul de înscriere va conține cererea de înscriere la
examen, prevăzută în anexa nr. 2, care face parte integrantă din
prezenta hotărâre, și documentele corespunzătoare prevăzute la
art. 5 alin. (2) din Regulamentul pentru organizarea examenului
de atribuire a calității de consultant fiscal, aprobat prin Hotărârea
Consiliului superior al Camerei Consultanților Fiscali nr. 4/2007.
Art. 4. — Direcția de învățământ și Secretariatul general vor
duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
Art. 5. — Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al
României, Partea I.

Președintele Camerei Consultanților Fiscali,
Daniel Chițoiu
București, 26 august 2011.
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