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Programul de activități al CAFR pentru anul 2016 se realizează pornind de la 
strategia Consiliului CAFR, aprobată în Conferința din 2014, care stabilește 
viziunea internațională asupra profesiei pentru anul 2020. Vom pune accentul pe 
prioritățile aferente și procesele relevante care necesită implementarea acestei 
viziuni. 

În definirea programului de activități al CAFR trebuie să ținem cont de schimbările 
din România și Uniunea Europeană, în ceea ce privește mediul de afaceri, 
educația și furnizarea serviciilor de care membrii noștri au nevoie. Am gândit 
împreună un plan pentru sustenabilitatea profesiei de auditor financiar din 
România. Ne dorim să reprezentăm membri bine pregătiți, care să facă față 
provocărilor lumii moderne. 

În programul de activități al CAFR pentru anul 2016 am descris tendințe ce 
caracterizează activitățile normale ale CAFR și tendințe ce reprezintă noutăți 
pentru noi. Strategia noastră este determinată de obiectivele cheie pe care ni le-
am propus. Acestea sunt: 

 Informatizarea și prezentarea ultimelor tehnologii către membrii CAFR; 
 Globalizarea; 
 Pregătirea membrilor CAFR pentru competențe noi; 
 Schimbarea modului de transmitere a informațiilor către membrii CAFR. 

 

Perspectivele profesiei în 2016 
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Riscuri 
Am identificat următoarele riscuri semnificative care decurg din poziția CAFR pe 
piață și din misiunea sa: 

 Evenimente externe care pot cauza pierderea încrederii în profesie (o 
criză financiară globală, scandaluri publice legate de entități de interes 
public, utilizarea fondurilor europene etc.); 

 Riscul tehnologic; 
 Reducerea onorariilor pentru misiunile de audit; 
 Reașezarea profesiei la nivel internațional și la nivelul României; 
 Incertitudini economice și legislative. 

 

Oportunități 
Oportunitățile pe care le prezintă pentru CAFR mediul în care acționează sunt: 

 Poziția de reprezentant al profesiei de auditor financiar din România îi 
permite CAFR să participe la dialog cu organizațiile din România 
însărcinate cu reglementarea contabilității și auditului; 

 Experiența și statutul obținut pe plan internațional oferă CAFR oportu-
nitatea de a colabora cu organisme profesionale internaționale (IFAC, 
FEE), în vederea promovării profesiei la nivel internațional; 

 CAFR poate participa la dialog (prin proiectul Common Content) pentru a 
oferi membrilor săi avantajul deținerii unei calificări recunoscute la nivel 
internațional; 

 CAFR poate promova dezvoltarea profesiei în România și poate contribui 
la creșterea încrederii publicului în informațiile financiare; 

 Buna comunicare cu celelalte profesii liberale, în special cu CECCAR și 
cu ANEVAR, precum și întărirea vizibilității UPLR la nivelul României, 
creează premisele consolidării profesiilor liberale la nivelul mediului de 
afaceri. 

Riscuri, oportunităţi şi rezultate 
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Rezultate  
Estimăm că realizarea acestor activități va duce la obținerea următoarelor 
rezultate: 

 Creșterea încrederii în profesia de auditor financiar în România; 
 Optimizarea comunicării și a dialogului dintre CAFR și membrii săi, 

bazate pe parteneriat; 
 Creșterea numărului de profesioniști cu o calificare superioară, care să 

răspundă exigențelor actuale ale mediului economic;  
 Recunoașterea calității de auditor financiar, membru al CAFR, la nivel 

național și internațional; 
 Dobândirea de către CAFR a experienței necesare pentru participarea la 

dialoguri legate de reglementarea auditului și contabilității în România; 
 Participarea CAFR la dezbateri internaționale privind obținerea calității de 

auditor financiar, formarea profesională continuă a auditorilor financiari. 
 

Ca urmare, CAFR va deveni un vector important în profesie la nivel național și 
internațional, în special în Europa. 
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Pentru „viziunea profesiei - anul 2020”, în anul 2016 ne-am propus următoarele 
direcții în activitatea CAFR: 

 Deschiderea și comunicarea cu membrii noștri, cu instituțiile și cu 
organismele reprezentative la nivel național; 

 Pregătirea profesională a auditorilor financiari și a stagiarilor în audit; 
 Controlul calității activității de audit financiar; 
 Alinierea reglementărilor CAFR la noile prevederi europene care vor fi 

transpuse la nivel național; 
 Colaborarea instituțională pe plan intern și internațional. 

Dispunem de capitalul intelectual, uman, financiar, social și relațional de calitate, 
necesare pentru a atinge obiectivele strategice în viitor și pentru a crea valoare 
pentru organizația noastră și pentru terții cu care interacționăm.  

Creăm valoare prin activitățile noastre, relațiile și interacțiunea cu părțile 
interesate. 

Ce direcţii vom urma 
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Activități în sprijinul membrilor  
CAFR 

Activitățile în sprijinul membrilor vor fi desfășurate atât de personalul executiv 
angajat la sediul central, cât și de angajații din reprezentanțele regionale. Ne 
propunem să venim în sprijinul membrilor și stagiarilor prin: 

 Dialog cu membrii  
Membrii Consiliului CAFR stau la dispoziția auditorilor financiari pentru a 
răspunde la diferite probleme de natură profesională. De asemenea, pentru 
orice probleme de natură logistică (adeverințe, monitorizare activitate, viză 
anuală etc.), persoanele interesate se pot adresa executivului CAFR pentru 
soluționare. 

 Evenimente organizate pentru membrii CAFR în anul 2016 
 Mese rotunde pe diferite teme profesionale, organizate atât la 

București, cât și în cadrul reprezentanțelor CAFR, pentru a menține 
legătura cu membrii noștri, auditori și stagiari. 

 Organizarea unor evenimente zonale pentru promovarea profesiei 
în colaborare cu Camera de Comerț și Industrie a României. 

 Organizarea împreună cu Curtea de Conturi a României a unui 
eveniment profesional dedicat profesiei de auditor în contextul noilor 
abordări internaționale. 

 Organizarea Conferinței Ordinare a CAFR și a Zilei Naționale a 
Auditorului Financiar din România. 

 Organizarea de discuții, împreună și cu alte organisme profesionale 
interesate, cu privire la implementarea noilor reguli la nivelul 
profesiei. 

 Publicații pentru membrii CAFR și pentru beneficiarii serviciilor de 
audit 

 Editarea și tipărirea revistelor CAFR: „Audit Financiar” și „Practici de 
Audit”. 

Activităţi în sprijinul membrilor CAFR  
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 Editarea newsletter-ului „InfoAudit” – pentru a informa periodic 
membrii CAFR cu privire la activitatea Camerei, la ultimele noutăți 
legislative în domeniu sau alte evenimente profesionale organizate 
de CAFR împreună cu alte organisme și instituții. 

 Traducerea și publicarea ediției 2015 a Manualului Federației 
Internaționale a Contabililor (IFAC). 

 Traducerea și publicarea ultimei ediții a Codului etic al profesioniștilor 
contabili. 

 Activități în mediul online dedicate membrilor CAFR 
 Discutarea problemelor profesionale pe forumul CAFR. 
 Publicarea diferitelor studii și cercetări  elaborate de instituții sau 

organisme din domeniu, la nivel național și internațional pe 
LinkedIn. 

 Construirea unei noi platforme de e-learning atât pentru cursurile 
anuale obligatorii și nestructurate, cât și pentru comunicarea activă 
cu membrii noștri. Platforma poate fi utilizată și pentru 
teleconferințe, pentru publicarea unor informații de actualitate și 
pentru evaluarea cunoștințelor. 

 Activități logistice pentru membrii CAFR 
 Înregistrarea în Registrul Public al auditorilor financiari, monitorizarea 

activității desfășurate de către auditori și stagiari, analiza rapoartelor 
de activitate, acordarea vizei anuale. 

 Eliberarea de adeverințe sau alte documente solicitate de auditori și 
stagiari. 
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Pregătirea profesională a auditorilor financiari  
și a stagiarilor în audit 

Pregătirea profesională a auditorilor financiari și a stagiarilor este foarte 
importantă pentru noi, deoarece exigențele privind competența profesională 
au crescut semnificativ în rândul utilizatorilor serviciilor de audit.  

Concret, în anul 2016 vom desfășura următoarele activități legate de 
pregătire: 

 Organizarea de cursuri și seminarii de pregătire profesională 
structurată și nestructurată. 

 Organizarea unor sesiuni de instruire privind pregătirea profesională 
continuă a specialiștilor implicați în combaterea spălării banilor și 
finanțării terorismului. 

 Elaborarea unor materiale pentru pregătirea stagiarilor și a candidaților 
la stagiu. 

 Cursuri destinate stagiarilor care vor susține examenul de competență 
profesională. 
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Controlul calității activității de audit financiar 

Pentru „viziunea profesiei - anul 2020”, în scopul menținerii ofertei serviciilor 
de înaltă calitate de către membrii noștri, în anul 2016 ne propunem 
îmbunătățirea cadrului legislativ în care își desfășoară activitatea CAFR, 
precum și a altor reglementări legate de profesia de auditor sau care fac 
referire la statutul de auditor financiar.  

Concret, activitățile vor viza: 

 Construirea unei relații de parteneriat între membri și CAFR (în 
activitatea de control) bazată pe prevenție. 

 Actualizarea normelor privind revizuirea calității activității de audit 
financiar și a altor activități desfășurate de auditorii financiari. 

 Îmbunătățirea modului de programare a revizuirilor calității activității de 
audit financiar și a altor activități desfășurate de membrii Camerei. 

 Creșterea calității inspecțiilor efectuate. 

 O nouă abordare a modului de derulare a inspecțiilor de calitate, 
bazată pe gradul de adecvare a probelor de audit existente în dosarul 
de audit, având în vedere raționamentul profesional al auditorului 
financiar. 

 Îmbunătățirea procesului de monitorizare a auditorilor financiari care au 
obținut calificativele B, C și D. 

 Asigurarea transparenței în ceea ce privește rezultatele inspecțiilor. 

 Determinarea pe baza inspecțiilor de calitate efectuate în fiecare an a 
onorariului mediu orar. 

 Analizarea și propunerea de soluții practice pentru problemele cu care 
se confruntă membrii Camerei, armonizarea legislației românești în 
domeniu și o atitudine pro-activă în abordarea unor potențiale 
probleme soluționate cu ajutorul Grupului de lucru. 

 Actualizarea normelor privind revizuirea calității activității de audit 
financiar și a altor activități desfășurate de auditorii financiari. 

 Calitatea activităţii 
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Activitatea de reglementare 

CAFR va participa la activitatea de reglementare, astfel: 

 Implicarea în transpunerea la nivel național și internațional a noilor 
prevederi europene cu privire la piața de audit: 

- Directiva Parlamentului European și a Consiliului 2014/56/UE de 
modificare a Directivei 2006/43/CE privind auditul legal (statutar) 
al conturilor anuale și al conturilor anuale consolidate. 

- Regulamentul Parlamentului European și al Consiliului 2014/573 
privind cerințele specifice referitoare la auditul statutar al 
entităților de interes public și de abrogare a Deciziei Comisiei 
2005/909/CE. 

- Armonizarea și alinierea legislației CAFR cu noile prevederi 
naționale care vor fi adoptate în cursul anului 2016 și care vor 
transpune prevederile europene în domeniul auditului statutar. 

 Participarea și implicarea în acțiunile și evenimentele organizate de 
Comisia Europeană sau alte instituții și organisme profesionale 
interne și internaționale referitoare la adoptarea propunerilor 
legislative de reformă a auditului statutar. 

 Armonizarea practicii de audit cu noile cerințe privind auditarea 
proiectelor finanțate din fonduri europene, pentru perioada 2014-
2020. 

 Aprobarea normelor privind buna reputație a auditorului financiar, prin 
care se vor stabili criterii clare referitoare la buna reputație a unui 
auditor financiar. 

 Modificarea Regulamentului privind reglementarea sistemului de 
investigație și disciplină pentru auditorii financiari, membri ai CAFR. 

 Implicarea în reglementarea activității auditorului financiar în domeniul 
combaterii și prevenirii spălării banilor și finanțării terorismului. 

 

Alinierea reglementărilor CAFR 
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Colaborarea instituțională la nivel intern 

Suntem conștienți de faptul că pentru a-i ajuta pe membrii și pe stagiarii noștri 
să obțină recunoașterea socială pe care o doresc trebuie să promovăm cât 
mai bine activitatea noastră.  

Concret, în acest domeniu ne propunem atragerea în discuțiile profesionale a 
principalilor reglementatori (Consiliul pentru Supravegherea în Interes Public 
a Profesiei Contabile, Autoritatea de Supraveghere Financiară, Ministerul 
Finanțelor Publice, Ministerul Fondurilor Europene etc.), a mediului de afaceri 
și a mediului academic. 

 

Colaborarea instituțională la nivel internațional 

Pentru „viziunea profesiei anul 2020”, relațiile internaționale ale CAFR au 
devenit unul dintre pilonii organizației noastre pentru creșterea prestigiului 
profesiei la nivel internațional, pentru mobilitatea profesională între statele 
membre, pentru accesul la un set de reguli și reglementări internaționale și, 
nu în ultimul rând, pentru schimbul de bune practici. Astfel, CAFR este 
implicată în proiecte importante în anul 2016 privind direcția profesiei la nivel 
internațional, participând la grupuri de lucru, consultări, conferințe și întâlniri 
bilaterale strategice.  

Pentru îmbunătățirea relațiilor internaționale, în anul 2016 ne propunem 
următoarele: 

 Participarea la evenimentele profesionale și întrunirile organizate de 
principalele organisme internaționale la care CAFR deține calitatea de 
membru, respectiv IFAC, FEE, FIDEF, IAAER. 

 Organizarea în data de 24-25 Februarie 2016 a primului eveniment al 
structurii Quality Assurence Network, inițiat de reprezentanții CAFR. 
Aceasta reprezintă o oportunitate pentru organismul nostru profesional 
de a participa cât mai activ la crearea unor inițiative rentabile și auto-
sustenabile, în vederea consolidării practicilor de monitorizare a 

Colaborarea instituţională la nivel intern şi 

internaţional 
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auditului. 

 Actualizarea planului de acțiune cu privire la realizarea obligațiilor 
statelor membre ale IFAC (Statements of Membership Obligations – 
SMO). 

 Organizarea de către CAFR în România, în aprilie 2016, a lucrărilor 
proiectului Common Content, la care vor participa reprezentanți a 
peste 10 organisme profesionale din Europa. 

 Participarea la acțiunile Comitetului pentru Dezvoltarea Organismelor 
Profesionale de Contabilitate al IFAC (PAODC). 

 Răspunsuri la consultări, studii și chestionare solicitate de IFAC și FEE 
și furnizarea de rapoarte periodice. 

 Participarea la seminariile „Formarea formatorilor” organizate de 
Centrul pentru Reforma Raportării Financiare și la alte manifestări 
profesionale organizate de Banca Mondială. 

 Asigurarea furnizării de răspunsuri la chestionarele solicitate de 
structurile Comisiei Europene (DG Internal Markets etc.) și 
transmiterea comentariilor și opiniilor, în conformitate cu poziția oficială 
a CAFR și în susținerea adoptării și transpunerii noilor reglementări în 
legislația națională. 

 Continuarea colaborării cu organismele profesionale cu care CAFR a 
încheiat acorduri de cooperare. 

 

 

 


