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Convocarea Conferinţei ordinare anuale a Camerei Auditorilor Financiari din 

România 

Consiliul Camerei Auditorilor Financiari din România, denumită în continuare 

Camera, convoacă în data de 28 martie 2015 ora 10.00, Conferinţa ordinară anuală a Camerei. 

Lucrările vor avea loc la  Hotel RIN Grand București, ŞoseauaVitan-Bârzeşti, nr.7D, sector 4. 

 Accesul în sală se face între orele: 8.30 – 10.00. 

 La Conferinţa ordinară anuală participă membrii Camerei cu drept de vot care și-au 

îndeplinit toate obligațiile față de Cameră la 31 decembrie 2014, conform art.4 din Normele 

pentru desemnarea reprezentanților auditorilor financiari la Conferința ordinară a Camerei Auditorilor 

Financiari din România aprobate prin Hotărârea CAFR nr.09/03.02.2015.  

Lista auditorilor financiari care pot participa la Conferință este postată pe site-ul 

CAFR. (click aici) 

În conformitate cu  Art.10 alin (2) din Regulamentul de Organizare și Funcționare a 

CAFR, în cazul neîndeplinirii condiţiei de prezenţă a majorităţii simple a membrilor Camerei 

cu drept de vot, aleși potrivit normelor de reprezentare, Conferinţa ordinară anuală întrunită 

la a doua convocare, de regulă în aceeași zi și același loc, poate să hotărască asupra 

problemelor de pe ordinea de zi, oricare ar fi numărul membrilor prezenți, cu majoritate 

simplă de voturi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.cafr.ro/uploads/LISTA%20FINALA%20CONFERINTA%2028%20MARTIE%202015-8839.pdf
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Întâlnire  de lucru pe tema implementării noilor reglementări europene privind auditul 

statutar 

 

În urma unei solicitări formulate de Consiliul pentru Supravegherea în Interes Public a 

Profesiei Contabile (CSIPPC) cu privire la opinia Camerei în legătură cu proiectul elaborat de 

CSIPPC pentru implementarea Directivei 56/16.04.2014 emisă de Parlamentul European şi 

Consiliului Uniunii Europene, precum şi a Regulamentului nr. 537/16.04.2014 privind 

cerinţele specifice referitoare la auditul statutar al entităţilor de interes public, Camera 

Auditorilor Financiari din România a stabilit consultarea şi implicarea membrilor săi pentru 

promovarea unei variante optime a acestui proiect. 

În acest sens, s-a constituit un grup tehnic format din reprezentanţi ai unor mari firme 

de audit care la data de 17 februarie 2015 a avut o primă întâlnire de lucru. 

Punctele de vedere exprimate cu acest prilej au vizat posibilitatea prelungirii perioadei 

de implementare pentru a se ajunge la cele mai bune soluţii. 

O altă temă a vizat o definire clară a auditului statutar. 

A treia temă abordată s-a referit la desemnarea autorităţilor competente, subliniindu-

se cerinţa conlucrării între CAFR şi CSIPPC, şi a susţinerii reciproce în reglementarea şi 

supravegherea activităţii de audit statutar. 

S-a discutat apoi despre definirea unor termeni de specialitate, cum sunt: raportul de 

audit, comitetul de audit, competenţa de sancţionare, mobilitatea profesională, definire care 

în reglementările europene este lăsată la latitudinea statelor membre. 

În finalul întâlnirii s-a stabilit graficul de lucru a Grupului tehnic pentru perioada 

următoare. Astfel, colectivul constituit la nivelul CAFR va analiza şi va propune puncte de 

vedere legate de modalitatea de implementare a Directivei 56/2014 pe zonele de interes major 

pentru Cameră. Acestea se vor transmite membrilor grupului şi li se va solicita aprobarea sau 

transmiterea eventualelor modificări. Orice membru poate să facă propuneri, iar grupul de 

lucru poate fi lărgit. 
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Detalii privind  

Rapoartele de activitate/Declarațiile fără activitate aferente anului 2014 

Stimaţi auditori, 

La nivelul CAFR a fost revizuit modelul de raport anual și modelul de declarație anuală fără 

activitate, pentru persoane fizice și juridice, care vor fi utilizate începând cu raportarea anului 

2014.  

Formularele sunt disponibile începând cu data de 02 februarie 2015 și pot fi accesate în 

vederea completării, în spațiul privat, dedicat auditorilor financiari, persoane fizice și 

juridice. 

Dacă după parcurgerea raportului anual de activitate și a ghidului de completare – persoane 

fizice - click aici, persoane juridice - click aici (disponibil și în spațiul privat), veți întâmpina 

probleme la completare, vă rugăm să ne contactați la următoarele numere de telefon:  

- Pentru probleme profesionale – Departamentul monitorizare și competență profesională:     

0730.992.448 

0730.992.558 

 

- Pentru probleme legate de depunerea rapoartelor anuale – Departamentul servicii pentru 

membri: 0730.992.228; 

  

- Pentru probleme tehnice – I.T. CAFR – 0730.992.206; 

 

- Reprezentanţa zonală IAŞI (judeţele: Bacău, Botoşani, Iaşi, Neamţ, Suceava, Vaslui, Brăila, 

Galaţi, Vrancea): 0731.031.030; 

  

- Reprezentanţa zonală BRAŞOV (judeţele: Braşov, Covasna, Harghita, Mureş, Prahova, 

Sibiu): 0731.031.029; 

 

- Reprezentanţa zonală CLUJ-NAPOCA (judeţele: Alba, Bihor, Bistrița-Năsăud, Cluj, 

Maramureş, Satu Mare, Sălaj): 0756.133.170. 

 

 

 

http://www.cafr.ro/uploads/Ghid%20de%20completare%20al%20raportului%20de%20activitate-persoane%20fizice-1-9e79.pdf
http://www.cafr.ro/uploads/Ghid%20de%20completare%20al%20raportului%20de%20activitate-persoane%20fizice-1-9e79.pdf
http://www.cafr.ro/uploads/Ghid%20de%20completare%20al%20raportului%20de%20activitate-persoane%20juridice-1-1435.pdf
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Cursuri în cadrul pregătirii profesionale nestructurate în anul 2015 

 În urma numărului mare de solicitări venite din partea dumneavoastră, avem plăcerea 

de a vă anunţa că, în perioada februarie – aprilie 2015, CAFR organizează mai multe cursuri 

în cadrul pregătirii profesionale nestructurate cu teme de actualitate în mai multe locaţii din 

ţară. 

La cursuri pot participa auditorii financiari, membri ai Camerei, precum şi stagiarii în 

activitatea de audit financiar care au îndeplinite la zi toate obligaţiile faţă de CAFR şi se vor 

desfăşura conform programării de mai jos. 

 

Nr. 

Crt. 
Centru Locaţie Ziua Program 

Locuri 

disponibile 

1. Braşov Aro Palace 
Sâmbătă 

21.02.2015 
Click aici  NU 

2. Bucureşti Sediul CAFR 
Miercuri 

04.03.2015 
Click aici  DA 

3. Iaşi Univ. Al. Ioan Cuza 
Vineri 

06.03.2015 
Se va afişa  DA 

4. Cluj Se va afişa 
Vineri 

20.03.2015 
Se va afişa DA 

5.  Piteşti Se va afişa 
Vineri 

20.03.2015 
Se va afişa DA 

6. Bucureşti Sediul CAFR 

Vineri 

17.04.2015 
Se va afişa DA 

Vineri 

24.04.2015 
Se va afişa DA 

 

Cursurile sunt gratuite, CAFR suportând toate costurile aferente organizării, mai 

puţin cheltuielile de transport şi cazare ale participanţilor. 

 

Înscrierile se vor face în limita locurilor disponibile în sală, în ordinea datei şi orei 

înregistrării la CAFR a e-mail-ului de înscriere. (citeşte mai mult)  

http://cafr.ro/uploads/Program%20Brasov-258f.pdf
http://cafr.ro/uploads/Program%20Bucuresti-14d2.pdf
http://www.cafr.ro/sectiune.php?id=1148
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Organizarea cursului pentru auditarea fondurilor europene  

 

 În baza Protocolului încheiat între Camera Auditorilor Financiari din România 

(CAFR) și Ministerul Fondurilor Europene (MFE), începând cu 21 ianuarie 2014 auditarea 

fondurilor europene poate fi realizată numai de către auditorii financiari activi, persoane 

fizice și juridice, membri ai CAFR, care au urmat cursurile de specializare și perfecționare 

pentru fonduri europene, organizate de către CAFR în colaborare cu MFE și au obținut 

certificat de absolvire a cursurilor respective. 

Cadrul legislativ aplicabil este Hotărârea Consiliului CAFR nr. 10 din 10 februarie 2015 

privind aprobarea Procedurilor de organizare a cursului pentru auditarea proiectelor 

finanţate din fonduri europene şi alte fonduri nerambursabile de la alţi donatori şi de 

înscriere în Lista auditorilor financiari, persoane fizice şi juridice, care pot audita proiecte 

finanţate din fonduri europene şi alte fonduri nerambursabile de la alţi donatori, publicată în 

M.O. nr. 116 din 13.02.2015 (click aici) 

Conform art. 3 din cadrul Procedurilor noii legislaţii, la curs pot participa următoarele 

categorii de persoane:  

„ a) auditorii financiari membri CAFR. Participarea la acest curs este opţională pentru 

membrii CAFR şi nu face parte din cerinţa anuală de pregătire profesională (pregătire 

structurată), stabilită prin normele Camerei. Participarea la acest curs nu duce la modificarea 

calificativului obţinut de auditorul financiar în urma inspecţiilor de calitate, desfăşurate de 

către Cameră; 

 b) auditorii financiari membri CAFR care doresc să auditeze proiecte finanţate din 

fonduri europene şi alte fonduri nerambursabile de la alţi donatori. Participarea la acest curs 

este obligatorie pentru auditorii financiari membri CAFR care doresc să solicite ulterior 

absolvirii cursului 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 (Lista), stabilită conform Protocolului încheiat între Cameră şi MFE.” 

 

Înscrierile au loc în perioada 23.02.2015-06.03.2015, iar cursurile se vor desfășura în 

perioada 12.03.2015-15.03.2015 la Academia de Studii Economice din Bucureşti (citeşte mai 

mult)  

 

 

 

 

 

http://www.cafr.ro/uploads/Hotararea%2010%20din%2010%20februarie%202015.pdf
http://cafr.ro/sectiune.php?id=1127
http://cafr.ro/sectiune.php?id=1127
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Curs restant aferent anului 2014 

sistem e-learning 

 

Camera Auditorilor Financiari din Romania organizează în luna martie 2015 sesiunea 

restantă de curs pentru auditorii financiari şi stagiarii din anul II, III şi cei aflaţi în 

perioada legală de susţinere a examenului de competenţă profesională care nu au putut să 

se prezinte la cursul obligatoriu organizat de CAFR în anul 2014. 

 Pentru auditorii financiari cursul va cuprinde 20 de ore de pregătire profesională 

structurată, iar pentru stagiari - 25 de ore de pregătire profesională.  

Perioada de înscriere este 02.03.2015 – 13.03.2015, cursurile vor avea loc în perioada 

17.03.2015 – 22.03.2015. (citeşte mai mult) 

 

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). 

 

Seminar CAFR – ACCA 

În cadrul  excelentelor  relații de colaborare, Camera Auditorilor din România (CAFR) 

și  Association of Chartered Certified Accountants (ACCA) organizează seminarul cu tema 

„Noutăţi legislative din domeniile financiar – contabil, audit şi legislaţia muncii” la care 

avem plăcerea de a vă invita. 

Camera Auditorilor Financiari din România va fi reprezentată la manifestare de 

Clemente Kiss, vicepreşedinte al Consiliului şi lect. univ. dr. Mirela Păunescu, 

vicepreşedinte al Consiliului care vor susţine teme de actualitate şi interes pentru profesie. 

Seminarul se va desfăşura la data de 28 februarie 2015 în incinta Institutului Bancar 

Roman, situat în Str. Negru Vodă, nr 3, sector 3, București. (citeşte mai mult) 

 

http://www.cafr.ro/sectiune.php?id=1146
http://www.cafr.ro/sectiune.php?id=1128
http://www.cafr.ro/sectiune.php?id=1147
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Comunicat privind nivelul mediu al onorariului orar 

 Potrivit prevederilor Hotărârii nr. 49 din 12.12.2013, pentru aprobarea Normelor 

privind revizuirea calității activității de audit financiar și a altor activități desfășurate de 

auditorii financiari, art. 11, litera „h”, „până la data de 15 februarie a fiecărui an, Camera 

Auditorilor Financiari din România va publica pe site-ul propriu nivelul mediu al onorariului 

orar rezultat din inspecțiile de calitate efectuate în exercițiul anterior”.  

În urma inspecţiilor de calitate efectuate de Departamentul de Monitorizare şi 

Competenţă Profesională, în anul calendaristic 2014, asupra misiunilor de audit efectuate de 

membrii CAFR, a rezultat un nivel mediu al onorariul orar în valoare de: 99 lei/oră 

 

 

Forum CAFR – o nouă linie de comunicare profesională pentru membrii şi stagiarii 

Camerei 

 

La iniţiativa Consiliului, Camera Auditorilor Financiari din România a deschis o nouă 

linie de comunicare interactivă pe teme profesionale pentru membri şi stagiari. 

În cadrul forumului pot fi expuse unele probleme profesionale specifice, se pot adresa 

întrebări, se pot formula răspunsuri şi opinii de către cei interesaţi. 

Ideile, opiniile şi soluţiile expuse nu angajează răspunderea Camerei, dar pot constitui 

un mijloc de clarificare a aspectelor ridicate de către profesionişti. 

 Pentru înscriere accesaţi site-ul www.cafr.ro, rubrica „Forum”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.cafr.ro/
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A apărut revista „Audit Financiar” nr. 3/2015 

 

Din sumar vă recomandăm: „Aspecte privind calitatea rapoartelor de audit statutar”, 

„Studiu privind auditul sistemelor informaţionale pentru e-business”, „Studiu privind 

creşterea relevanţei informaţiei financiare prin adoptarea IFRS. Cazul firmelor din România 

cotate la bursă”, „Percepţii asupra calităţii în audit fundamentate pe conduita etică a 

auditorilor”, „Dezvoltări privind bugetul resurselor umane”. 
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Hotărâri ale Consiliului CAFR 

 

1. În Monitorul Oficial al României nr. 100 din 06.02.2015 a fost publicată Hotărârea 

Consiliului CAFR nr. 9/03.02.2015 privind aprobarea Normelor pentru desemnarea 

reprezentanţilor auditorilor financiari la Conferinţa ordinară a Camerei Auditorilor Financiari 

din România în anul 2015.(citeşte mai mult) 

 

 

2. În Monitorul Oficial al României nr. 116 din 13.02.2015 a fost publicată Hotărârea 

Consiliului CAFR nr. 10 din 10 februarie 2015 privind aprobarea Procedurilor de organizare a 

cursului pentru auditarea proiectelor finanţate din fonduri europene şi alte fonduri 

nerambursabile de la alţi donatori şi de înscriere în Lista auditorilor financiari, persoane fizice 

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

nerambursabile de la alţi donatori. (citeşte mai mult)

http://www.cafr.ro/uploads/Hotararea%209%20din%203%20februarie%202015.pdf
http://www.cafr.ro/uploads/Hotararea%2010%20din%2010%20februarie%202015.pdf
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