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Ordin  

pentru aprobarea reglementărilor contabile privind situaţiile financiare 

anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate  

 

În Monitorul Oficial al României, Partea I nr. 963/30.12.2014 a fost publicat Ordinul ministrului 

finanţelor publice nr. 1802 din 29 decembrie 2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind 

situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile anuale consolidate. 

Ordinul a intrat în vigoare la data de 1 ianuarie 2015. Entităţile care au ales un exerciţiu financiar 

diferit de anul calendaristic aplică prevederile prezentului ordin de la începutul primului exerciţiu 

financiar astfel ales, care începe ulterior datei de 1 ianuarie 2015. 

Transpunerea OMFP 1802/2014 s-a realizat într-o manieră favorabilă desfăşurării activităţii de 

audit in Romania, începând cu anul 2015.  

Vă prezentăm un extras din Ordin: 

„Pct. 563. ‐ (1) Situațiile financiare anuale ale entităților mijlocii şi mari, precum şi ale 

societăților/companiilor naționale, societăților cu capital integral sau majoritar de stat şi regiilor 

autonome sunt auditate de unul sau mai mulți auditori statutari sau firme de audit. 

(2) Sunt supuse, de asemenea, auditului entitățile care, la data bilanțului, depăşesc limitele a 

cel puțin două dintre următoarele trei criterii: 

a) totalul activelor: 3.650.000 EUR; 

b) cifra de afaceri netă: 7.300.000 EUR; 

c) numărul mediu de salariați în cursul exercițiului financiar: 50. 

Obligația de auditare pentru entitățile prevăzute la prezentul alineat se aplică atunci când 

acestea depăşesc limitele respective în două exerciții financiare consecutive. De asemenea, entitățile 

respective sunt scutite de la obligația de auditare a situațiilor financiare anuale dacă limitele a două 

din cele trei criterii menționate nu sunt depăşite în două exerciții financiare consecutive. 

Pct. 564. ‐ (1) Prevederile pct. 563 alin. (1) referitoare la obligația auditării se aplică şi 

situațiilor financiare anuale consolidate. 

Pct. 12. alin 2, O societate‐mamă întocmeşte situații financiare anuale consolidate începând cu 

primul exercițiu financiar în care sunt depăşite criteriile de mărime prevăzute la pct. 10, cu 

respectarea condițiilor prevăzute la cap. 8 "Situații financiare anuale consolidate şi rapoarte 

consolidate". 

Pct. 10. alin (3). Grupurile mari sunt grupurile constituite din societățile‐mamă şi filialele care 

urmează să fie incluse în consolidare şi care, pe bază consolidată, depăşesc limitele a cel puțin două 

dintre următoarele trei criterii la data bilanțului societății‐mamă: 

a) totalul activelor: 24 000 000 EUR; 

b) cifra de afaceri netă: 48 000 000 EUR; 

c) numărul mediu de salariați în cursul exercițiului financiar: 250. 
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Pct. 14. […] Ca urmare, pentru întocmirea situațiilor financiare anuale, încadrarea în criteriile 

de mărime prevăzute de prezentele reglementări se efectuează la sfârşitul exercițiului financiar, pe 

baza indicatorilor determinați din situațiile financiare ale exercițiului financiar precedent celui de 

raportare şi a indicatorilor determinați pe baza datelor din contabilitate şi a balanței de verificare 

încheiate la sfârşitul exercițiului financiar curent, utilizându‐se cursul de schimb valutar publicat în 

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene la data de 19 iulie 2013.” 

La data intrării în vigoare a Ordinului menţionat se abrogă Ordinul ministrului finanţelor 

publice nr. 3055/2009 pentru aprobarea reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, 

publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 766 şi 766 bis din 10 noiembrie 2009, cu 

modificările şi completările ulterioare. (citeşte mai mult). 

 

Hotărâri ale Consiliului CAFR 

 

În Monitorul Oficial al României numărul 26 din 13.01.2015 s-au publicat următoarele Hotărâri 

ale Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România: 

1. Hotărârea nr. 60 din 11 decembrie 2014 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi 

desfăşurare a examenului de competenţă profesională. (citeşte mai mult) 

2. Hotărârea nr. 61 din 11 decembrie 2014 pentru aprobarea Normelor privind Programul de 

pregătire profesională a auditorilor financiari şi a stagiarilor în activitatea de audit financiar. (citeşte 

mai mult) 

 

 

Grup de lucru pentru transpunerea Directivei 2014/56/UE 

 

La 29 ianuarie 2015 Consiliul Camerei Auditorilor Financiari din România s-a întrunit în 

şedinţă lărgită, având drept invitaţi membri ai fostului Consiliului.  

Un subiect prioritar  dezbătut  a fost implicarea activă şi cu toate eforturile a membrilor 

Consiliului prin organizarea la nivelul CAFR a unui grup de lucru pentru elaborarea unui proiect 

reprezentând punctul de vedere al Camerei, pe baza căruia se va colabora cu instituţiile abilitate, în 

vederea transpunerii în legislaţia naţională a prevederilor Directivei 2014/56/UE a Parlamentului 

European şi a Consiliului din 16 aprilie 2014 de modificare a Directivei 2006/43/CE privind auditul 

legal al situaţiilor financiare anuale şi al situaţiilor financiare consolidate. Proiectul de transpunere a 

directivei europene amintite va determina şi modificarea OUG 90/2008.  

Pentru elaborarea acestui proiect se va realiza o largă consultare a membrilor Camerei pe baza 

unui formular care va fi transmis în perioada următoare. 

 

 

http://discutii.mfinante.ro/static/10/Mfp/cod_procedura_2012/2014/omfp1802_30122014.pdf
http://www.cafr.ro/uploads/Hot%2060%20din%2011%20ianuarie%202014.pdf
http://www.cafr.ro/uploads/Hot%2061%20din%2011%20ianuarie%202014.pdf
http://www.cafr.ro/uploads/Hot%2061%20din%2011%20ianuarie%202014.pdf
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Raportul anual 

Prin Hotărârea Consiliului CAFR nr. 74/18.12.2014 a fost revizuit modelul de raport anual și 

modelul de declarație anuală fără activitate, pentru persoane fizice și juridice. Pentru o mai bună 

informare și o evidență mai clară a situației existente în piața serviciilor de audit financiar, s-a impus 

modificarea formatului de raport anual al membrilor CAFR, începând cu anul 2015, pentru anul de 

raportare 2014. Unul dintre elementele de noutate al noului format este că persoanele fizice nu vor 

mai avea obligaţia să completeze anual Declaraţia în cazul în care nu desfăşoară activitate. Declaraţia 

se va completa o singură dată, se va prelua automat în evidenţa Camerei şi se va modifica de către 

auditor la schimbarea situaţiei de fapt. (aici) 

Formularele sunt în curs de implementare pe site-ul www.cafr.ro în spațiul privat al 

auditorilor financiari, persoane fizice și juridice, și vor putea fi accesate în vederea completării, 

începând cu data de 2 februarie 2015. 

Membrii care la completarea Raportului vor întâmpina probleme de natură tehnică sau 

profesională vor avea asigurat sprijin din partea echipei tehnice a CAFR pentru rezolvarea acestora.  

Pentru detalii suplimentare, vă rugăm să contactați  Departamentul servicii pentru membri la 

adresa de e-mail: servicii.membri@cafr.ro sau la numărul de telefon: 021.410.74.43 interior 107, 108. 

 

 

 

Conferinţa anuală a CAFR şi Congresul profesiei de auditor financiar din 

România 

 

În şedinţa Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România din 29 ianuarie 2015 s-a 

conturat organizarea Conferinţei ordinare anuale a Camerei în luna martie a.c.  

De asemenea, conform hotărârii Consiliului CAFR nr. 72 din 20 septembrie 2006 privind 

periodicitatea desfăşurării congreselor profesiei de auditor financiar din România, în aceeaşi şedinţă a 

Consiliului Camerei s-a stabilit organizarea celei de a IV- ediţii a Congresului profesiei de auditor 

financiar în luna octombrie a.c. 

Vom reveni cu detalii. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.cafr.ro/uploads/Hot%2074%20din%2018%20decembrie%202014.pdf
mailto:servicii.membri@cafr.ro
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Respectarea obligațiilor de membru CAFR 

Începând cu luna februarie 2015, Camera Auditorilor Financiari din România va demara un 

proces de analizare și verificare a respectării obligațiilor de membru de către auditorii financiari, 

persoane fizice sau juridice, printre care depunerea Fișei individuale de pregătire profesională și 

achitarea cotizației fixe la termenele stabilite prin normele Camerei. 

Persoanele fizice și juridice care nu și-au îndeplinit obligațiile de membru față de CAFR, vor fi 

înștiințate în vederea rezolvării situației, conform normelor aprobate prin Hotărârea Consiliului CAFR 

nr. 16/2012. 

 

Cursuri pentru auditarea fondurilor europene      

- sesiunea martie 2015 – 

Foarte important! 

 

Având în vedere modificarea legislaţiei şi anume, intrarea în vigoare a OMFP nr. 

1802/29.12.2014, pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale 

individuale și situațiile financiare anuale consolidate, publicat în  Monitorul Oficial al României, 

Partea I, nr. 963 din 30 decembrie 2014, s-a propus acordarea unui timp suplimentar pentru studiul 

materialelor din bibliografie. 

În şedinţa Consiliului CAFR din data de 29.01.2015, s-a hotărât modificarea legislaţiei în 

domeniul organizării cursurilor pentru auditarea proiectelor finanţate din fonduri europene şi alte 

fonduri nerambursabile de la alţi donatori, precum şi înscrierea în Lista auditorilor financiari, 

persoane fizice şi juridice, care pot audita proiecte finanţate din fonduri europene şi alte fonduri 

nerambursabile de la alţi donatori. 

 

Având în vedere cele menţionate mai sus, vă informăm că atât perioada de înscrieri, cât şi 

perioada de organizare a cursului se decalează, din luna februarie 2015 în luna martie 2015, datele 

exacte urmând a fi publicate în cel mai scurt timp. 

 

Vă mulţumim pentru înţelegere şi vom reveni cu detalii! 
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A apărut revista „Practici de Audit” numărul 1/2015. 

Din sumar, vă recomandăm: „Comunicarea și transparența – primii paşi ai conlucrării eficiente ”, 

editorial semnat de lect. univ. dr. Gabriel Radu, preşedintele Camerei Auditorilor Financiari din 

România; „Viitorul auditului”, interviu cu Eileen Rae, director financiar ACCA; „Auditarea achiziţiilor şi 

cheltuielilor - aplicaţie practică”; IFRS 15 „Venituri din contracte cu clienţii – principii şi concepte”; IASB a 

publicat standardul IFRS 9 „Instrumente financiare”. 
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Test pentru accesul la stagiu 

Camera Auditorilor Financiari din România organizează testul de verificare a cunoştinţelor în 

domeniul financiar-contabil pentru accesul la stagiu în cursul lunii martie 2015 la Bucureşti. 

Înscrierile vor avea loc în perioada 9 martie 2015 – 20 martie 2015, iar testul se va susţine 

sâmbătă, 28 martie 2015. 

La test se pot înscrie persoanele licenţiate ale unei facultăţi cu profil economic şi care au o 

vechime în activitatea financiar-contabilă de minim 4 ani (citeşte mai mult). 

 

 

Clarificarea noțiunii de audit statutar 

Având în vedere necesitatea clarificării noțiunii de audit statutar, în conformitate cu legislația 

actuală, la ședința Consiliului Superior al Consiliului pentru Supravegherea în Interes Public a 

Profesiei Contabile din data de 18 decembrie 2015 a fost acceptată de către toţi membrii prezenţi 

propunerea Comisiei tehnice, din care au făcut parte și reprezentanți ai Camerei Auditorilor 

Financiari din România, de definire a noțiunii de „audit statutar”.  

În conformitate cu prevederile legislative actuale: 

„Auditul statutar reprezintă auditul financiar efectuat de către persoanele autorizate potrivit prevederilor 

legislației naționale și în conformitate cu Standardele Internaționale de Audit adoptate de Camera Auditorilor 

Financiari din România asupra situațiilor financiare anuale sau a situațiilor financiare anuale consolidate, 

întocmite conform reglementărilor contabile și cadrului general de raportare financiară prevăzute în legislația 

națională, și care îndeplinește cumulativ următoarele condiții: 

a) este obligatoriu conform legii, fiind efectuat la entităţile care îndeplinesc condiţiile legale de a fi 

auditate; 

b) raportul de audit însoțește situațiile financiare respective la publicarea și la depunerea acestora la 

Ministerul Finanțelor Publice, conform legii.” 

 

 

http://www.cafr.ro/sectiune.php?id=1128
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Adunarea generală a  

Federaţiei Experţilor Contabili Europeni 

La 17 decembrie 2014, la Bruxelles, s-au desfăşurat lucrările Adunării Generale a Federaţiei 

Experţilor Contabili Europeni (FEE), care au fost structurate în două sesiuni. 

În cadrul primei sesiuni participanţii si-au exprimat  opiniile referitoare la viitorul profesiei, la 

modul în care aceasta trebuie să răspundă noilor provocări ridicate de progresul tehnologic, de 

reglementările impuse, precum şi de globalizarea economiei mondiale. 

Camera Auditorilor Financiari din România a fost reprezentată de dr. Ciprian-Teodor 

Mihăilescu, prim-vicepreşedinte al Consiliului. 

Principalele idei, unanim acceptate de participanţi, au conturat câteva direcţii de acţiune pe 

care organismele profesionale ar trebui să le aibă în atenţie: să devină pro-active, să înţeleagă ce se 

petrece la nivel european cu profesia şi să comunice aceste lucruri în cadrul organizaţiei lor; să se 

asigure că înţeleg modul în care tehnologia informaţiei schimbă profesia şi să promoveze tineri bine 

pregătiţi. S-a pus accent pe faptul că este necesară o singură voce a organismelor profesionale din 

Europa, care să poată influenţa modul în care sunt definite conceptele de către reglementatori şi să 

poată realiza transpunerea noii directive europene în domeniu de o manieră colectivă. De asemenea, 

este necesar ca organismele profesionale să adopte strategii prin  care să se ridice calitatea serviciilor 

oferite de către membrii lor, foarte importante fiind inovaţia, viziunea şi leadership-ul. 

Totodată, în cadrul lucrărilor  a fost prezentat un nou concept de lucru intitulat COGITO – 

„learning by doing”, precum şi priorităţile strategice ale organizaţiei pentru anul 2015.  

Partea a doua a lucrărilor a fost marcată de numirea lui Peter Kriz în calitate de preşedinte al 

FEE pentru perioada 2015-2016. 
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Forumul Strategic Profesia Contabilă  

APSF Working Group  ICAEW 

 

La 18 decembrie, la Bruxelles, au avut loc lucrările Forumului Strategic Profesia Contabilă 

(APSF Working Group  ICAEW), la care au participat  reprezentanţi  ai organismelor profesionale din 

Bulgaria, Republica Cehă, Turcia şi România.  

Organizaţia noastră profesională a fost reprezentată de dr. Ciprian-Teodor Mihăilescu, prim-

vicepreşedinte al Consiliului CAFR.  

Manifestarea a fost coordonată de Martin Manuzi - Director Regional pentru Europa al 

ICAEW.  

Principalele teme de discuţii s-au axat  pe modul în care participanţii văd o potenţială 

colaborare între organismele pe care le reprezintă şi ICAEW, în vederea îmbunătăţirii calităţii 

serviciilor oferite membrilor, pieţei, precum şi altor stakeholderi. S-au conturat trei zone importante 

de acţiune: asigurarea calităţii, educaţie şi pregătire, servicii aduse membrilor, fiecare participant 

exprimându-şi interesul în ceea ce priveşte colaborarea cu ceilalţi colegi din profesie pentru găsirea 

unor puncte comune de discuţie în vederea stabilirii unui mod de lucru eficient între organismele 

profesionale participante şi ICAEW.  

La următoarea sesiune a lucrărilor APSF Working Group se va contura un plan de lucru 

concret, în funcţie de zonele de interes ale fiecărui organism profesional participant. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


