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Programul de activit ăţi al Consiliului 
Camerei Auditorilor Financiari din 

România pe anul 200 8
1. Elaborarea de norme profesionale privind 

activitatea de audit financiar
2. Elaborarea de norme profesionale privind 

activitatea de audit intern
3. Controlul calit ăţii activit ăţii de audit financiar
4. Pregătirea profesională continuă a auditorilor 

financiari şi a stagiarilor în audit
5. Activit ăţi în sprijinul membrilor camerei
6. Colaborarea cu organisme interne de interes 

pentru activitatea de audit financiar
7. Activit ăţi internaţionale
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1. Elaborarea de norme profesionale 
privind activitatea de audit financiar

Permanent Revizuirea reglementărilor activit ăţii Camerei şi a regulilor 
şi regulamentelor emise de Cameră în vederea alinierii la 
prevederile noii Directive a Opta a CEE 

Trimestrul IIIPublicarea Standardelor de Asigurare, Audit şi a Codului  
etic ale IFAC, pentru anul 2008

PermanentActualizarea Manualului privind controlul calit ăţii auditului 
financiar

Permanent
Actualizarea Standardelor de Audit şi a Codului privind 
conduita etică şi profesională ale IFAC

Trimestrul IIColaborarea cu Ministerul Finanţelor Publice şi cu Consiliul 
Contabilit ăţii şi Raportărilor Financiare în vederea 
elaborării unei soluţii pentru implementarea în legislaţia 
românească a prevederilor noii Directive a Opta a CEE
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2. Elaborarea de norme profesionale 
privind activitatea de audit intern

Trimestrul IVElaborarea şi publicare unui ghid privind aplicarea 
reglementărilor în domeniul auditului intern pentru 
societăţile din sectorul privat

Trimestrul IIIElaborarea de recomandări privind aplicarea 
standardelor de performanţă

Trimestrul IIIActualizarea normelor de audit intern

Trimestrul IIElaborarea de recomandări privind aplicarea 
standardelor de conformitate
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3. Controlul calităţii activit ăţii de 
audit financiar

PermanentVerificarea procedurilor de control al calităţii activit ăţii de 
audit (audit financiar, audit intern, revizuire şi servicii 
conexe) întocmite de societăţile de audit atât la nivelul 
societăţii de audit cât şi la nivelul angajamentului de audit 
conform ISQC 1 si ISA 220

Trimestrul IIIElaborarea raportului semestrial cu privire la gradul de 
conformitate a documentării angajamentelor de audit de 
către auditorii financiari

PermanentAsigurarea tansparenţei în ceea ce priveşte rezultatele 
inspecţiilor 

Trimestrul I 
(realizat)

Elaborarea raportului anual pentru 2007 cu privire la gradul 

de conformitate a documentării angajamentelor de audit de 
către auditorii financiari

PermanentMonitorizarea, îndrumarea şi, în ultimă instanţă, 
sancţionarea auditorilor financiari care au obţinut 
calificativele B, C şi D
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4. Pregătirea profesională continuă a 
auditorilor financiari şi a stagiarilor în audit

Trimestrul IIElaborarea unei broșuri  referitoare la programa cursurilor 

de pregătire profesională continuă pentru următorii doi ani

Trimestrul IISeminar de pregătire a lectorilor

Trimestrul I
(realizat)

Organizarea cursurilor de pregătire profesională continuă 
pentru auditorii financiari care nu au îndeplinite obligațiile 

de pregătire profesională la zi

Trimestrele II si IIIAdoptarea si implementarea IES 8 “Cerințe de competență
pentru auditorii profesioni ști” emis de IFAC 

Trimestrul IVElaborarea tematicii şi organizarea cursurilor anuale de 
pregătire profesională (20 ore) pentru auditorii financiari

Trimestrul IVElaborarea tematicii şi organizarea cursurilor anuale de 
pregătire pentru stagiarii admi şi la admişi în 2004

Trimestrul IIOrganizarea cursurilor speciale pentru stagiarii 2002 care 
nu au obținut calitatea de auditor

PermanentActualizarea normelor de educaţie profesională conform 
standardelor IFAC şi reglementărilor UE
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4. Pregătirea profesională continuă a 
auditorilor financiari şi a stagiarilor în audit

Trimestrele I – IIOrganizarea testului de admitere în stagiu

Trimestrul IIIOrganizarea examenului de admitere în profesie, 
sesiunea septembrie 2008

Trimestrele I – IIOrganizarea examenului de admitere în profesie, 
sesiunea mai 2008

Trimestrele III - IVOrganizarea unor cursuri de audit intern adresate 
atât auditorilor financiari şi stagiarilor în activitatea 
de audit financiar, cât şi altor persoane interesate din 
afara CAFR;

Trimestrele I - IVVerificarea caietelor de practică, a rapoartelor şi 
vizarea legitimaţiilor stagiarilor în activitatea de audit 
financiar



Bucureşti, 12 aprilie 2008 9

4. Pregătirea profesională continuă a 
auditorilor financiari şi a stagiarilor în audit

PermanentCorelarea normelor privind pregătirea profesională 
continuă elaborate de CAFR cu normele din domeniul 
pregătirii profesionale continue elaborate de IFAC

Trimestrul IVÎnfiin ţarea unui forum de discuţii şi probleme legate de 
educaţie profesională şi examene, pe site-ul CAFR

Trimestrul IIIOrganizarea cursurilor de pregătire profesională pentru 
auditorii financiari care au obţinut calificative slabe în 
urma inspecţiilor efectuate de către Departamentul de 
monitorizare şi competenţă profesională

Trimestrele I-IVOrganizarea cursurilor de pregătire profesională pe 
probleme specifice pieţei de capital în colaborare cu 
Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare
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5. Activităţi în sprijinul membrilor CAFR

PermanentContinuarea activităţii Grupului de lucru constituit la 
nivelul Departamentului de servicii pentru membri pentru 
elaborarea unor soluţii la problemele înaintate de auditorii 
financiari, membri ai Camerei

PermanentOrganizarea de seminarii în diverse centre din ţară pentru 
promovarea profesiei de auditor financiar, la care să fie 
invita ţi auditori financiari şi beneficiari ai serviciilor 
acestora

PermanentActualizarea și dezvoltarea bazei de date şi corelarea 
acesteia cu normele şi Hotărârile CAFR

Trimestrul IVElaborarea de materiale privitoare la legislaţia care 
reglementează activitatea Camerei, precum şi la hotărârile 
emise de Consiliul Camerei

Trimestrul IIIPublicarea Registrului Auditorilor Financiari din R omânia 
în Monitorul Oficial
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Trimestrul I
(realizat)

Finalizarea demersurilor pentru cotarea CNCSIS cu B+ a 
revistei

Trimestrul IIIIntroducerea unei secțiuni interactive la site-ul revistei 
pentru a facilita dialogul cu cititorii

Trimestrul I 
(realizat)

Îmbunătăţirea condiţiilor de apari ție a revistei “Audit 
Financiar” şi stabilirea strategiei editoriale pentru 2008

Trimestrul IIIOrganizarea unui punct de documentare pentru membrii 
CAFR şi pentru alte persoane interesate de activitatea de 
audit

PermanentOrganizarea unor conferinţe de presă pentru a contribui la 
o mai bună recunoaştere a profesiei de auditor financiar în 
România, atât la nivel naţional, cât şi internaţional

PermanentActualizarea periodică a site-ului www.cafr.ro

5. Activităţi în sprijinul membrilor CAFR
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6. Colaborarea cu organisme interne de 
interes pentru activitatea de audit financiar

PermanentDezvoltarea colaborării cu UPLR pentru promovarea 
intereselor profesiilor liberale în general şi ale 
auditorilor financiari în special

PermanentDezvoltarea colaborării cu alte institu ţii, organisme sau 
entităţi care pot facilita o largă recunoaştere naţională şi 
internaţională a profesionalismului membrilor CAFR

PermanentDezvoltarea colaborării cu AAIR, CCF, ANEVAR etc.,
pentru promovarea intereselor comune.

PermanentDezvoltarea şi perfecţionarea colaborării cu CECCAR 
(cu respectarea acordurilor încheiate cu acesta), precum 
şi cu celelalte organisme profesionale şi de reglementare 
din domeniul auditului

PermanentDezvoltarea şi perfecţionarea colaborării cu Consiliul 
Contabilit ăţii şi al Raportărilor Financiare 
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7. Activităţi internaţionale

Trimestrul IIContinuarea demersurilor în vederea aderării la 
Federaţia Experţilor Contabili Europeni (FEE)

TrimestrialUrmărirea îndeplinirii m ăsurilor din Planul de 
acţiune întocmit în baza observaţiilor IFAC 
privind Stadiul de îndeplinire al obligaţiilor care 
revin membrilor IFAC 

Permanent

Participarea la activităţile din cadrul 
programului privind Respectarea obligaţiilor
care revin Membrilor IFAC 

Trimestrul II 
Finalizarea demersurilor în vederea aderării la 
Federaţia Internaţională a Contabililor (IFAC)
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7. Activităţi internaţionale

Trimestrul IISemnarea acordului privind recunoașterea pregătirii  

profesionale continue pentru membrii comuni CAFR  și
ACCA 

PermanentParticiparea la reuniunile Grupului European al 
Organismelor pentru Supravegherea Auditului (EGAOB) 
la care sunt invitate să participe reprezentanţii profesiei 
de audit din Statele Membre

PermanentParticiparea la un număr mai mare de evenimente 
relevante pe plan internaţional care vizează dezvoltarea 
profesiei de audit financiar pentru promovarea activităţii 
membrilor CAFR

PermanentColaborarea cu Federaţia Internaţională a Experţilor 
Contabili Francofoni (FIDEF), organizaţie la care CAFR 
este membru cu drepturi depline
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7. Activităţi internaţionale

PermanentContinuarea colaborării cu Asociaţia Contabililor 
Autoriza ţi din Marea Britanie (ACCA), în special în ceea 
ce priveşte educaţia pentru accesul la profesia de auditor 
financiar, precum şi pregătirea profesională continuă a 
auditorilor financiari, membri comuni ai celor două 
organizaţii profesionale

Trimestrul IIÎncheierea unui Memorandum de înţelegere cu Institutul 
Contabililor Autoriza ţi din Scoţia în cadrul căruia să fie 
identificate domenii de activitate în care pot fi dezvoltate 
acţiuni specifice şi modalităţi concrete de realizare a 
acestora 

Permanent

Continuarea colaborării cu Institutul Contabililor 
Autoriza ţi din Scoţia (ICAS), în special în ceea ce 
priveşte asigurarea calităţii activit ăţii de audit
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7. Activităţi internaţionale

PermanentColaborarea cu alte organisme profesionale din domeniul 
auditului din alte ţări 

Trimestrul III

Colaborarea cu Consiliul Naţional al Comisarilor de  
Conturi (CNCC) şi cu Ordinul Exper ţilor Contabili din 
Franţa şi identificarea domeniilor în care pot fi dezvoltate 
acţiuni comune care să vină în sprijinul activit ăţii 

auditorilor financiari
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