
Inspector – Departmentul de Monitorizare și Competență Profesională 

 

Responsabilități 

- Efectuează inspecţii pentru asigurarea calității activităţii auditorilor financiari în ceea ce piveşte 

respectarea normelor şi reglementărilor din domeniul auditului financiar şi al auditului intern;  

- Efectuează verificarea sesizărilor şi a reclamaţiilor referitoare la activitatea desfăşurată de auditorii 

financiari,  membri ai Camerei; 

- Verifică respectarea de către auditorii financiari, membri ai Camerei, Standardelor de audit 

financiar, a Codului Etic şi a normelor și a altor hotărâri emise de C.A.F.R.; 

- Planifică şi efectuează inspecţii de verificare a respectării normelor şi reglementărilor elaborate de 

Cameră de către auditorii financiari, membri ai Camerei; 

- Participă la elaborarea de norme şi proceduri de control al calităţii auditului financiar, eleborate de 

Cameră; 

- Investighează sesizările referitoare la conduita profesională a membrilor; 

- Asigură implementarea sistemului de control al calităţii activităţii desfăşurate de membrii Camerei; 

- Participă la întocmirea rapoartelor, informărilor asupra rezultatelor inspecţiilor efectuate şi pune la 

dispoziţia membrilor Biroului Permanent şi Consiliului Camerei, informaţiile şi documentaţia 

necesară; 

 

Cerințe 

- Studii superioare economice; 

- Cunoaşterea limbii engleze; 

- Cunoştinţe de operare calculator (MS Office, Internet Explorer, utilizare baze de date). 

- Calitatea de auditor financiar; 

- Cunoştinţe de contabilitate financiară şi a IFRS şi ISA; 

- Cunoaşterea reglementărilor legate de domeniul financiar – contabil, a reglementărilor emise de 

CAFR ȋn domeniul activității de audit financiar, precum și a reglementărilor referitoare la 

organizarea și funcționarea CAFR; 

- Capacitate de deplasare în teritoriu în vederea inspectării activităţii auditorilor financiari, membri ai 

Camerei; 

- Capacitate de a comunica eficient verbal şi în scris; 

- Spirit de echipă, disponibilitate, implicare, inițiativă. 
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