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● Deschiderea unei noi reprezentanţe regionale a CAFR
● Pregătirea profesională a aparatului executiv al CAFR

Creşterea şi îmbunătăţirea 
capacităţii organizaţionale a 

CAFR

• Transpunerea în România a noilor prevederi europene
cu privire la piaţa de audit

• Îmbunătăţirea calităţii misiunilor de audit pentru
proiectele finanţate din fonduri europene si din alte fonduri
nerambursabile de la alţi donatori.

• Efectuarea unor inspecţii de calitate axate pe aplicarea
ultimelor reglementări internaţionale privind activitatea de
audit financiar şi statutar.

• Pregătirea profesională a membrilor CAFR

Creşterea calităţii activităţii 
de audit financiar

• Consolidarea relaţiilor de cooperare cu instituţiile şi
organismele profesionale, atât pe plan intern, cât şi pe plan
internaţional

Activitatea de colaborare a 
CAFR cu alte instituţii pe 

plan intern şi internaţional
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I. Activităţi în sprijinul membrilor Camerei

Evenimente profesionale

Transpunerea în România a noilor prevederi europene cu 
privire la piaţa de audit

Îmbunătăţirea calităţii misiunilor de audit pentru proiectele 
finanţate din fonduri europene

Extinderea CAFR

Activităţi în sprijinul membrilor

Publicaţii editate de CAFR

Activităţi permanente



Perioada de practică 

Accesul la profesia de 
auditor financiar:

•Test de acces la stagiu,

•Examen de competenta

Pregătire profesională

II. Accesul la profesie şi pregătirea profesională a auditorilor

şi a stagiarilor CAFR



III. Controlul calităţii activităţii de audit financiar

Creşterea rigurozitatii inspecţiilor de calitate 

Îmbunătăţirea procesului de monitorizare a auditorilor 
financiari cu B, C şi D

Asigurarea transparenţei în ceea ce priveşte rezultatele 
inspecţiilor de calitate

Determinarea, pe baza inspecţiilor de calitate efectuate în 
fiecare an, a onorariului mediu

Efectuarea de analize, anchete, investigaţii



IV. Activitatea de reglementare

Actualizarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al 
CAFR

Actualizarea legislaţiei CAFR cu privire la activitatea de audit 
financiar conform norilor prevederi europene

Modificarea OUG 75/1999, în funcție de noile cerințe 
europene 

Actualizarea Regulamentului privind răspunderea disciplinară 
a membrilor Camerei

Actualizarea Normelor de pregătire profesională continuă a 
auditorilor financiari

Îmbunătăţirea cadrului legislativ în care îşi desfăşoară 
activitatea Camera



Colaborarea cu institutii si
organisme de interes pentru
activitatea de audit financiar – PE
PLAN INTERN

Colaborarea cu institutii si
organisme de interes pentru 
activitatea de audit financiar–PE 
PLAN INTERNATIONAL

V. Colaborarea cu organisme de interes pentru 

activitatea de audit financiar


