
 

 

 

 

Declarație1 

privind respectarea criteriilor pentru buna reputație 

 

Subsemnatul/Subsemnata2 ……………………………………, domiciliat(ă) 

în…………………… str……………………………………………………………………… 

o în calitate de persoană care solicită autorizarea ca auditor financiar și înscrierea ca membru al 

Camerei Auditorilor Financiari din România 

o în calitate de membru al Camerei Auditorilor Financiari din România, persoană fizică, posesor 

al certificatului / carnetului de auditor financiar nr. ………….. 

o în calitate de reprezentant legal/asociat/acționar/administrator al persoanei 

juridice……………………………..,  membru al Camerei Auditorilor Financiari din România 

cu nr. de autorizație ….. 

declar pe propria răspundere următoarele: 

 nu sunt condamnat/ nu s-a dispus o condamnare penală împotriva persoanei juridice pe care o 

reprezint/la care sunt asociat/acționar/administrator pentru săvârșirea unei infracțiuni cu 

intenție; 

 nu s-a dispus față de persoana mea o măsură preventivă privativă sau restrictivă de libertate în 

cadrul unui proces penal, în care se efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii unei infracțiuni 

cu intenție; 

 nu mi-a fost aplicată pedeapsa complementară și/sau pedeapsa accesorie a  interzicerii 

exercitării activității de audit financiar; 

 nu mi-a fost aplicată  măsura de siguranță prin care mi s-a interzis exercitarea profesiei de 

auditor financiar; 

 nu am fost sancționat disciplinar sau administrativ/nu a fost sancționată disciplinar persoana 

juridică pe care o reprezint/la care sunt asociat/acționar/administrator de către alte autorități, 

instituții sau organisme române sau străine din domeniul financiar-contabil, pentru aspecte de 

natură profesională, în situația în care efectele sancțiunii nu au încetat;  

 nu mi-au fost aplicate restricții/nu i s-au aplicat restricții persoanei juridice pe care o reprezint/la 

care sun asociat/acționar/administrator pentru a desfășura activități în domeniul financiar-

contabil de către autorități, instituții sau organisme române sau străine din domeniul financiar 

– contabil, în situația în care efectele interdicției nu au încetat. 

De asemenea, voi comunica Camerei, în scris în termen de 10 zile lucrătoare orice 

eveniment/situație care poate duce la compromiterea bunei reputații, conform prevederilor 

legale. 

În cazul în care mă aflu în una dintre situațiile de mai sus, comunic Camerei următoarele informații și 

documente………………………………………………… 

 

Data……………………                 Semnătura 

                                                           
1 Se completează anual, până la data de 31 martie, conform Hotărârii Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din 

România, nr. 27/2016  si se transmite Departamentului servicii pentru membri. 
2 Se va completa în funcție de calitatea în care o persoană completează prezenta declarație. 


