
                          ANEXĂ  
 
 

PROGRAMUL 
de pregătire profesională continuă aferent anului 2010  

 
 

Capitolul I – Dispoziţii generale 
 

1. Camera Consultanţilor Fiscali elaborează Programul de pregătire profesională 
continuă aferent anului 2010,  în conformitate cu prevederile  Normelor privind pregătirea 
profesională continuă, aprobate prin Hotărârea Consiliului superior al CCF  nr. 7/2007, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

2. Programul de pregătire profesională continuă aferent anului 2010 se adresează 
tuturor membrilor Camerei Consultanţilor Fiscali. 
            3. Pregătirea profesională continuă este un drept şi, în acelaşi timp o obligaţie a 
membrilor Camerei Consultanţilor Fiscali, în ceea ce priveşte actualizarea cunoştinţelor şi 
formarea eficientă cu garantarea calităţii serviciilor prestate către clienţi. Totodată pregătirea 
profesională continuă este o exigenţă impusă prin Codul de etică şi deontologie profesională 
în domeniul consultanţei fiscale. 
 4. Programul de pregătire profesională continuă aferent anului 2010  se  va desfăşura 
sub două forme: 

  -  cursuri şi seminarii  în sălile de curs, cu posibilitatea transmiterii online a 
     acestora; 

                  - cursuri  în sistem e-learning. 
 
5. Cursurile care vor face obiectul pregătirii profesionale în sistem e-learning, precum 

şi cursurile şi seminariile din sălile de curs care se vor  transmite şi în sistem online vor fi 
anunţate pe site-ul Camerei Consultanţilor Fiscali. 

6. În cadrul Programului de pregătire profesională continuă aferent anului 2010, 
consultanţii fiscali  activi  trebuie să efectueze 30 de ore  de pregătire profesională din care, 
20 de  ore gratuite şi 10 ore cu plată,  iar consultanţii fiscali inactivi 15 ore de pregătire 
profesională din care, 10 ore gratuite şi 5 ore cu plată. 

7. Pregătirea profesională continuă aferentă anului 2010 reprezintă participarea la 
cursurile obligatorii organizate de către Camera Consultanţilor Fiscali. 

8. Pentru anul 2010, taxa de participare la cursurile de pregătire profesională continuă 
cu plată, este de 200 lei, în cazul consultanţilor fiscali activi şi respectiv 100 lei,  în cazul 
consultanţilor fiscali  inactivi. 

9. Programul de pregătire profesională continuă nu este obligatoriu în anul în care 
consultanţii fiscali au susţinut examenul pentru atribuirea calităţii de consultant fiscal. 

10. În situaţia în care consultanţii fiscali au efectuat ore de pregătire profesională în 
anul în care au susţinut examenul pentru atribuirea acestei calităţi, aceste ore se vor  include 
în numărul de ore de pregătire profesională aferente anului următor. 

11.  Fiecare participare a consultanţilor fiscali la seminarii, conferinţe şi colocvii 
interne si internationale, pe teme fiscale sau pe probleme legate de profesia de consultant 
fiscal, va fi recunoscută ca ore de pregătire profesională, care vor fi incluse în numărul de ore 
de pregătire prevăzut pentru anul 2010.   

 



12. Participarea la seminarii, conferinţe, colocvii internaţionale, pe teme fiscale sau pe 
probleme legate de profesia de consultant fiscal, va fi justificată pe baza unei adeverinţe 
eliberată de organizatori.  

13. Pentru consultanţii fiscali care au şi calitatea de lectori în cadrul Programului de 
pregătire profesională continuă aferent anului 2010  organizat de Camera Consultanţilor 
Fiscali,  orele de curs efectuate se vor recunoaşte ca  ore de pregătire profesională continuă. 

14. Consultanţii fiscali care publică articole în revista Camerei Consultanţilor Fiscali 
pot solicita, pentru fiecare articol publicat,  includerea unui  numărul de  5 ore, în numărul de 
ore de pregătire profesională. 
            

 
Capitolul II -  Organizarea şi desfăşurarea Programului de pregătire profesională 
continuă aferent anului 2010, sub formă de cursuri şi seminarii în sălile de curs, cu 
posibilitatea transmiterii online a acestora. 
 
          1. Programul-cadru privind pregătirea profesională continuă  a consultanţilor fiscali, 
aferent anului 2010,  în sistem de cursuri şi seminarii  în sălile de curs este structurat pe 
module de pregătire, aşa cum rezultă din anexa nr.1, care face parte integrantă din prezentul 
program. 
          2. Pregătirea profesională continuă în sistem cursuri şi seminarii  în sălile de curs poate 
fi transmisă online către consultanţii fiscali care solicită acest lucru. 
          3.Organizarea şi desfăşurarea acţiunilor în  cadrul Programului de pregătire 
profesională continuă aferent anului 2010  se realizează pe 7 centre zonale, respectiv: 
Bucureşti, Braşov, Cluj-Napoca, Constanţa, Craiova, Iaşi şi Timişoara. 
          4. Fiecare acţiune organizată cuprinde mai multe module,  totalizând 15 ore de  pregătire 
profesională. Programarea pe luni a acţiunilor de pregătire profesională este prezentată în anexa 
nr.2, care face parte integrantă din prezentul program. 
          5. Înscrierea consultanţilor fiscali la una dintre acţiuni  se face direct pe site-ul Camerei 
sau prin transmiterea unei cereri de înscriere la Direcţia de învăţământ a Camerei, prin poşta, 
fax sau e-mail, cu cel puţin 15 de zile înaintea organizării acţiunii. Orice situaţie de anulare a 
înscrierilor la cursuri trebuie să fie efectuată cu cel puţin 5 zile înainte de data de începere a 
cursurilor. În situaţia în care consultanţii fiscali se înregistrează la acţiunile Programului de 
pregătire profesională continuă aferent anului 2010, dar absentează de la acestea, fără să 
anunţe în prealabil, vor fi obligaţi să suporte 50 % din taxa aferentă cursurilor de pregătire 
profesională cu plată. 

6. Acţiunile de pregătire profesională la care numărul de înscrişi este sub 50, vor fi 
reprogramate. Numărul membrilor înscrişi va fi analizat cu 7 zile înainte de perioada de 
desfăşurare a cursurilor. 

7. Membrii Camerei Consultanţilor Fiscali pot opta să participe  la acţiunile cuprinse   
în Programul de pregătire profesională continuă aferent anului 2010  în oricare din centrele 
zonale programate. 

8. Participarea la cursurile de pregătire profesională va fi consemnată într-un catalog 
de prezenţă, care va conţine semnătura participantului, precum şi cea a lectorului. În cazul 
transmiterii online a cursurilor şi seminariilor din sălile de curs, precum şi în cazul cursurilor 
în sistem e-learning, catalogul de prezenţă se completează cu rapoartele date de firmele care 
asigură această transmisie. 
 9. Direcţia de învăţământ  va ţine evidenţa orelor de pregătire profesională, pe fiecare 
membru, pe centre de pregătire şi pe judeţe de reşedinţă ale consultanţilor fiscali. 

 


