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Camera Auditorilor Financiari
Camera Auditorilor Financiari din România (CAFR) este organismul profesional
care organizeazã, coordoneazã ºi autorizeazã desfãºurarea activitãþii de audit fi-
nanciar în România.

Misiunea CAFR
Misiunea Camerei Auditorilor Financiari din România este de a construi pe o
bazã solidã, identitatea ºi recunoaºterea publicã a profesiei de auditor financiar în
România, având ca obiectiv principal dezvoltarea susþinutã a profesiei ºi întãrirea
acesteia prin adoptarea ºi aplicarea Standardelor de Audit ºi a Codului privind
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Cadrul legislativ aferent înfiinþãrii ºi organizãrii CAFR

Ordonanþa de Urgenþã nr. 75/1999 privind activitatea de audit, cu completãrile ºi modificãrile
ulterioare.

Ordonanþa de Urgenþã a Guvernului nr. 90/2008, privind auditul statutar al situaþiilor finan-
ciare anuale ºi al situaþiilor financiare anuale consolidate – aprobatã prin Legea nr. 278/2008.



conduita eticã ºi profesionalã elaborate de Federaþia Internaþionalã a Contabililor
(IFAC). Scopul adoptãrii ºi aplicãrii unor standarde profesionale recunoscute
internaþional este sã permitã auditorilor financiari, membri ai CAFR, sã ofere ser-
vicii de audit financiar de o înaltã calitate, în interesul publicului, în general, ºi al
comunitãþii de afaceri, în special.

Auditorul financiar este profesionistul, autorizat de cãtre CAFR, care preia infor-
maþiile contabile din raportãrile financiare ale entitãþilor ºi le analizeazã în vede-
rea formulãrii unei opinii asupra corectitudinii ºi credibilitãþii acestor raportãri,
de naturã sã constituie un element de decizie în interesul public (al guvernanþei
corporative, al clienþilor, al bãncilor, al investitorilor etc.)
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Camera este membru cu drepturi depline al Federaþiei Internaþionale a Contabililor (IFAC), al
Federaþiei Experþilor Contabili Europeni (FEE), al Federaþiei Internaþionale a Experþilor Contabili
Francofoni (FIDEF) ºi întreþine relaþii de cooperare cu organisme profesionale din þarã ºi din
strãinãtate.



Doar auditorii financiari membri ai CAFR pot executa:
a) auditul situaþiilor financiare (audit financiar sau audit statutar). Prin raportul

întocmit auditorul îºi exprimã o opinie asupra acestor situaþii, oferind un nivel
înalt de asigurare cu privire la realitatea informaþiilor respective;

b) angajamente de audit cu scop special:

- auditul situaþiilor financiare, întocmite în concordanþã cu un cadru de ra-
portare financiar-contabilã diferit de standardele internaþionale sau
standardele naþionale de contabilitate (pentru întocmirea declaraþiei de
impozit; contabilitatea pe bazã de numerar; cerinþele de raportare financia-
rã prevãzute de o agenþie guvernamentalã de reglementare etc.);

- auditul unei componente a situaþiilor financiare, prin care auditorul îºi ex-
primã o opinie asupra întocmirii, sub toate aspectele semnificative, a com-
ponentei auditate;

- angajamente de revizuire a situaþiilor financiare care permit unui auditor sã
stabileascã dacã, pe baza procedurilor care nu oferã toate probele cerute în-
tr-un audit, situaþiile financiare sunt sau nu întocmite, sub toate aspectele
semnificative, în conformitate cu un cadru identificat de raportare financia-
rã. 

c) examinarea informaþiilor financiare previzionate prin care auditorul îºi ex-
primã o opinie dacã informaþiile financiare previzionate sunt întocmite corect
pe baza ipotezelor ºi sunt prezentate în conformitate cu cadrul relevant de
raportare financiarã. 

d) servicii conexe:

- angajamente pentru efectuarea procedurilor convenite privind informaþiile
financiare. 

- angajamente de elaborare (compilare) a informaþiilor financiare. 

Cu respectarea independenþei ºi reglementãrilor specifice fiecãreia dintre activi-
tãþile respective, auditorii financiari mai pot executa activitãþi de: audit intern,
consultanþã financiar-contabilã ºi fiscalã, asigurare a managementului financiar-
contabil, pregãtire profesionalã de specialitate în domeniu, expertizã contabilã,
evaluare, reorganizare judiciarã ºi lichidare.

Un auditor financiar, membru al Camerei Auditorilor Financiari poate desfãºura
misiuni de audit fie individual, fie încadrat într-o firmã de audit acreditatã de
Camerã.
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Mesajul 
Preºedintelui
Consiliului Camerei
Auditorilor Financiari
din România

P
entru auditorii financiari, pentru organismul nostru profesional, anul
2010 a fost o perioadã de intensã activitate ºi extrem de densã în eveni-
mente. A fost anul în care Camera Auditorilor Financiari din România

a dobândit o deplinã recunoaºtere internaþionalã prin primirea ca membru cu
drepturi depline în Federaþia Experþilor Contabili Europeni – FEE, dupã ce în anii
precedenþi a obþinut aceeaºi calificare în Federaþia Internaþionalã  a Contabililor
IFAC ºi în Federaþia Internaþionalã a Contabililor Francofoni – FIDEF.

Ca fapt deosebit de important, Camera a participat activ la viaþa acestor organi-
zaþii de prestigiu ale profesiei atât în comitetele de lucru ºi în adunãrile generale,
cât ºi la evenimentele organizate sub egida acestora.

În aceeaºi direcþie, Camera ºi-a lãrgit conlucrarea cu organisme profesionale simi-
lare ca profil din diferite þãri, pe baza unor programe concrete de colaborare, care
au vizat o mai bunã cunoaºtere a problematicii profesiei, a expertizelor ºi practicii,
în contextul actualelor provocãri generate de condiþiile dificile determinate de
criza economicã mondialã.
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Cu deosebire însã, se cuvin relevate acþiunile pe plan intern, întreprinse în spriji-
nul profesiei, al activitãþii curente a membrilor Camerei.

Practic, anul 2010 a marcat o nouã abordare a activitãþii de audit financiar, bazatã
pe modificãri de esenþã ale reglementãrilor interne ºi internaþionale în domeniu,
pe creºterea aºteptãrilor utilizatorilor informaþiilor financiare, precum ºi a exi-
genþelor Camerei privind asigurarea independenþei auditorului financiar, cali-
tatea activitãþii de audit financiar ºi a celorlalte activitãþi desfãºurate de membrii
sãi. 

În context, toate hotãrârile ºi normele de lucru au fost adoptate potrivit prevede-
rilor Directivei europene 2006/43/CE, a Legii privind auditul statutar, precum ºi a
modificãrilor ºi completãrilor aduse Ordonanþei de Urgenþã a Guvernului nr.
75/1999 privind activitatea de audit financiar. În sprijinul auditorilor financiari ºi
al stagiarilor au fost organizate cursuri de formare profesionalã adaptate specifi-
cului perioadei pe care o traversãm ºi a început organizarea în profil teritorial prin
înfiinþarea primei reprezentanþe regionale la Iaºi.

În tot ceea ce a înfãptuit, Consiliul Camerei a avut permanent în atenþie obiec-
tivele ºi sarcinile concrete stabilite în Programul de activitate adoptat la Conferin-
þa anualã din anul 2010, care au vizat cu deosebire ridicarea calitãþii în exercitarea
misiunilor de audit ºi asigurarea condiþiilor ºi sprijinului necesar membrilor
Camerei în activitatea lor.

Se poate afirma cu certitudine cã în prezent auditorii financiari români au asigu-
rat cadrul normativ ºi organizatoric necesar pentru desfãºurarea activitãþii lor,
potrivit exigenþelor ºi cerinþelor perioadei în care ne aflãm.

Pornind de la raþiunea fundamentalã a profesiei de audit financiar de a servi inte-
resului public, Mesajul pe care îl transmitem societãþii româneºti ºi mediilor eco-
nomice, profesionale internaþionale este acela cã auditorul financiar român este
pregãtit pentru a face faþã actualelor provocãri ale crizei, pentru a acorda sprijinul
calificat ºi responsabil necesar relansãrii ºi progresului economiei ºi societãþii.

7



RAPORT de activitate 
pe anul 2010 al Consiliului
Camerei Auditorilor
Financiari din România

Î
n conformitate cu prevederile Ordonanþei de Urgenþã a Guvernului
nr.75/1999, republicatã cu modificãrile ºi completãrile ulterioare, Camera
Auditorilor Financiari din România a avut în vedere atingerea obiec-

tivelor strategice stabilite pentru perioada 2006-2010, aºa cum au fost acestea
aprobate de Conferinþa anualã în 2006. 
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În anul 2010 Consiliul Camerei, Biroul Permanent al Consiliului Camerei  ºi Preºe-
dintele au  emis documente:

57 Hotãrâri 

10 Decizii

8 Ordine.

Anul 2010 a reprezentat al unsprezecelea an de activitate al Camerei, iar cel mai
important eveniment al acestui an a fost acceptarea ca membru cu drepturi de-
pline a organismului nostru profesional în cadrul Federaþiei Experþilor Contabili
Europeni (FEE), alãturi de un alt organism profesional românesc. 

Camera a continuat sã se implice în Programul de Conformitate al organismelor
membre IFAC. 

De asemenea, pe plan intern, se cuvin remarcate eforturile deosebite pentru
adaptarea reglementãrilor ºi normelor de lucru ale Camerei la prevederile
Ordonanþei de urgenþã a Guvernului nr.90/2008 privind auditul statutar al situaþi-
ilor financiare ºi al situaþiilor financiare anuale consolidate ºi ale Legii nr.26/2010
pentru modificarea ºi completarea Ordonanþei de Urgenþã a Guvernului
nr.75/1999, republicatã. Proiectul Regulamentului de organizare ºi funcþionare a
Camerei, elaborat ca un act normativ nou, a fost aprobat prin Hotãrârea de
Guvern nr. 433/27 aprilie 2011.  

În anul 2010 a fost deschisã prima Reprezentanþã regionalã a Camerei Audito-
rilor Financiari din România, în zona de Nord-Est, la Iaºi.  

Anul 2010 a marcat înregistrarea ocupaþiei „auditor financiar” clasa 241130 în
Clasificarea Ocupaþiilor din România prin Ordinul Ministerului Muncii, Familiei
ºi Protecþiei Sociale ºi al Institutului Naþional de Statisticã nr. 453/11 iunie 2010,
publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I nr.447/1 iulie 2010.
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Relaþia Camerei cu membrii sãi

La 31 decembrie 2010 Camera înregistra un numãr de 3134 persoane fizice –
membri activi, 557 persoane fizice - membri non-activi ºi 893 firme de audit.  

În anul 2010 au solicitat înscrierea ca membri ai Camerei:

- 520 de persoane fizice, din care 428 la categoria membri activi ºi 92 la
categoria membri non-activi,

- 79 de firme de audit.  
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A. Activitãþi în sprijinul membrilor Camerei
Conform Programului de activitãþi al Consiliului Camerei din anul 2010 aprobat
de Conferinþa ordinarã, cu privire la declanºarea organizãrii primului pilon de
dezvoltare în regiunea Nord-Est, la data de 26 noiembrie 2010, la Iaºi, a fost inau-
guratã prima reprezentanþã regionalã a Camerei. 

Au participat la eveniment membrii Consiliului
Camerei, auditori financiari din zona Regiunii de
dezvoltare Nord-Est, cuprinzând judeþele Bacãu,
Botoºani, Iaºi, Neamþ, Suceava ºi Vaslui, precum ºi
oficialitãþi locale.

La acest eveniment au fost prezenþi reprezentanþi ai
Primãriei  Iaºi, Curþilor de Conturi din Iaºi ºi Vaslui,
Direcþiei Generale a Finanþelor Publice Iaºi, Gãrzii
Financiare, reprezentanþi ai filialei CECCAR 
Iaºi, Institutului European de Training, ai Filialei 
Iaºi a Consiliului Întreprinderilor Private Mici ºi
Mijlocii.

Mediul academic a fost reprezentat de profesori de
marcã ai universitãþilor zonale, respectiv
prof.univ.dr. Emil Horomnea, prof.univ.dr. Neculai
Tabãrã ºi prof.univ.dr. Alexandru Þugui, de la
Universitatea Al.I.Cuza din Iaºi ºi conf.univ.dr.
Daniel Botez, de la Universitatea Vasile Alecsandri
din Bacãu.

În mesajul adresat cu acest prilej de cãtre preºedin-
tele Camerei, prof.univ.dr. Ion Mihãilescu, se spune:
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“În conformitate cu prevederile reglementãrilor legale în temeiul cãrora func-
þioneazã Camera, Conferinþa anualã din 2007 a aprobat organizarea de
reprezentanþe la nivelul regiunilor de dezvoltare. 

Prin aceste reprezentanþe se va asigura creºterea operativitãþii transmiterii
hotãrârilor CAFR, a diseminãrii ºi monitorizãrii eficiente a punerii în practicã,
precum ºi cunoaºterea în mai bune condiþii a activitãþilor de audit financiar
desfãºurate de membrii Camerei. 

De asemenea, în acest mod se faciliteazã o legãturã operativã cu Camera,
inclusiv privind obþinerea vizelor anuale ºi depunerea Rapoartelor de activi-
tate, precum ºi cu privire la actualizarea datelor cuprinse în Registrul public al
auditorilor”.



Seminarii profesionale

Pentru asigurarea transparenþei ºi comunicarea directã cu membrii sãi, Camera a
continuat organizarea seminariilor începute în anul 2006 cu tema „Abordãri ale
Auditului Financiar – Prezent ºi Viitor”. Participarea auditorilor financiari la aceste
seminarii a fost echivalatã cu 4 ore din Programul de pregãtire profesionalã 
continuã, nestructuratã. Cu ocazia acestor întâlniri a avut loc ºi desemnarea, prin
vot secret, a reprezentanþilor ºi supleanþilor la Conferinþa anualã ordinarã a
Camerei.

23 ianuarie 2010, Regiunea de dezvoltare Bucureºti ºi Ilfov

Ca urmare a Protocoalelor încheiate cu Camera de Comerþ ºi Industrie a României
ºi Camera de Comerþ a Municipiului Bucureºti de realizare în parteneriat a unor
acþiuni pentru promovarea în comun a unor mãsuri ºi acþiuni menite sã contribuie
la îmbunãtãþirea mediului de afaceri privind rolul auditului financiar, s-a organi-
zat un  Seminar la Bucureºti unde au participat auditorii financiari din Bucureºti
ºi Ilfov, membri ai Consiliului ºi Comisiilor Camerei, invitaþi din partea celor douã
Camere, cât ºi reprezentanþi din partea mass-media.

Temele au fost prezentate de:

Prof.univ.dr. Maria Manolescu, vicepreºedinte al Consiliului Camerei

Prof.univ.dr.ing. Sorin Dimitriu, vicepreºedinte CCIR ºi preºedintele
CCIB

Mircea Bozga, director în cadrul PricewaterhouseCoopers

Bogdan Rãdulescu, director CIEL România

13 februarie 2010, Regiunea de dezvoltare Centru, Braºov

Au participat auditorii financiari din judeþele Alba, Braºov, Covasna, Harghita,
Mureº, Prahova ºi Sibiu ºi reprezentanþi ai mass-media locale.

Temele au fost prezentate de:

Prof.univ.dr. Ion Mihãilescu, preºedintele Consiliului Camerei

Carmen Mataragiu, membru al Consiliului Camerei

Mircea Bozga, director în cadrul PricewaterhouseCoopers

Dr. Georgeta Petre, membru al Consiliului Camerei, reprezentant MFP
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20 martie 2010, Regiunea de dezvoltare Nord – Est, Iaºi

Au participat auditorii financiari din judeþele Bacãu, Botoºani, Iaºi, Neamþ,
Suceava ºi Vaslui, reprezentanþi ai instituþiilor locale ºi mass-media.

Temele au fost prezentate de:

Prof.univ.dr. Ion Mihãilescu, preºedintele Consiliului Camerei

Carmen Mataragiu, membru al Consiliului Camerei

Mircea Bozga, director în cadrul PricewaterhouseCoopers

Aurel Petrescu, preºedintele Comisiei de apel CAFR

Bogdan Rãdulescu, director CIEL România

17 aprilie 2010, Regiunea de dezvoltare Sud-Est, Constanþa

Au participat auditorii financiari din judeþele Brãila, Buzãu, Constanþa, Galaþi,
Tulcea ºi Vrancea.

Temele au fost prezentate de:

Emil Culda, vicepreºedinte al Consiliului Camerei

Prof.univ.dr. Elena Dobre, auditor financiar

Aurel Petrescu, preºedintele Comisiei de apel CAFR

Bogdan Rãdulescu, director CIEL România
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Evenimente interne marcante ale anului 2010

Conferinþa anualã a Camerei Auditorilor Financiari 
din România

La 8 mai 2010, la Palatul Patriarhiei din Bucureºti, s-a desfãºurat Conferinþa ordi-
narã anualã a CAFR, la care au participat reprezentanþi ai auditorilor financiari
desemnaþi din cele ºase regiuni de dezvoltare. 

Între invitaþii de marcã la acest eveniment s-au numãrat: Hans van Damme,
preºedinte în exerciþiu la data respectivã al Federaþiei Europene a Contabililor
(FEE), prof.univ.dr. Mihai Ristea, vicepreºedinte al CECCAR, ºi Florentina
ªuºnea, vicepreºedinte al Camerei Consultanþilor Fiscali.

Ordinea de zi a Conferinþei a cuprins prezentarea ºi aprobarea urmãtoarelor
materiale:

Raportul de activitate a Consiliului Camerei pentru anul 2009;
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Situaþiile financiare ale Camerei pentru anul 2009;

Raportul Comisiei de auditori statutari asupra gestiunii financiare a
Consiliului Camerei pentru anul 2009;

Execuþia bugetului de venituri ºi cheltuieli pentru exerciþiul financiar
2009;

Proiectul bugetului de venituri ºi cheltuieli pentru anul 2010;

Programul de activitãþi al Consiliului Camerei pentru anul 2010.

A fost, de asemenea, prezentatã o sintezã a propunerilor de modificare a Regu-
lamentului de Organizare ºi Funcþionare a Camerei pentru alinierea la prevede-
rile Legii 26/2010, care vizeazã definirea CAFR ca autoritate competentã în orga-
nizarea, coordonarea ºi autorizarea desfãºurãrii activitãþii de audit financiar în
contextul clarificãrii rolului ºi locului auditului statutar ca o componentã a audi-
tului financiar, precum ºi îmbunãtãþirea guvernanþei CAFR, propuneri care au
fost aprobate de Conferinþã.
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În cursul anului 2010 au mai fost organizate douã evenimente interne cu partici-
pare internaþionalã:

Conferinþa transfrontalierã de la Baia-Mare, 25-27 iunie 2010
La aceastã conferinþã internaþionalã au participat reprezentanþi ai organismelor
profesionale din Ungaria, Bulgaria, Republica Moldova, Ucraina ºi Marea
Britanie. Profesia din Marea Britanie a fost reprezentatã de douã organisme,
ACCA ºi ICAEW, lectorii ICAEW susþinând o serie de prezentãri profesionale
axate pe controlul calitãþii. La conferinþa de la Baia-Mare au participat ºi membri
ai Consiliului CAFR, formatori CAFR din toate regiunile de dezvoltare ºi auditori
financiari din judeþele Maramureº ºi Satu-Mare. 

Seminar cu ocazia Zilei Naþionale a Auditorului Financiar
din România, 27 octombrie 2010

Acesta a fost organizat împreunã cu  Camera de Comerþ ºi Industrie a României,
cu tema „Auditul financiar necesitate a guvernanþei corporative – investiþii în
dezvoltarea afacerilor de succes”.
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Ziua Naþionalã a Auditorului Financiar

L
a 26 octombrie 2010 Camera Auditorilor Financiari din România
(CAFR) a  sãrbãtorit, pentru a 5-a oarã de la instituire, Ziua Naþionalã
a Auditorului Financiar.

Consiliul CAFR a stabilit ca, în anul 2010, Ziua Naþionalã a Auditorului Financiar
sã fie marcatã printr-un Seminar profesional cu tema: „Auditul financiar – necesi-
tate a guvernanþei corporative. Investiþie în dezvoltarea afacerilor de succes”, organizat
de Camera Auditorilor Financiari din România (CAFR) în colaborare cu Camera
de Comerþ ºi Industrie a României (CCIR).

Evenimentul a avut loc la 27 octombrie 2010, la Palatul Camerei de Comerþ ºi
Industrie a României. 

Au fost invitaþi sã participe auditori financiari practicieni, formatori ai profesiei,
reprezentanþi ai mediului de afaceri, ai instituþiilor ºi organizaþiilor profesionale
cu care Camera Auditorilor Financiari din România colaboreazã, reprezentanþi ai
mediului academic. De asemenea, au luat parte la eveniment membrii delegaþiei
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Camerei Auditorilor din Lituania, formatã din Saulius Lapinskas, preºedinte, ºi
Algimantas Vizgirda, director executiv, precum ºi Veaceslav Ciobanu, preºedinte
al Asociaþiei Contabililor ºi Auditorilor Profesioniºti din Republica Moldova.

Lucrãrile Seminarului au fost conduse de prof.univ.dr. Ion Mihãilescu, preºedin-
tele CAFR.

A fost prezentat asistenþei Mesajul Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din
România adresat auditorilor financiari cu ocazia Zilei Naþionale, în care se spune
printre altele:
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„La 26 octombrie sãrbãtorim, pentru a 5-a oarã de la instituire, Ziua Naþionalã a Auditorului
Financiar, care are drept protector pe Sfântul Mare Mucenic Dimitrie, Izvorâtorul de Mir.

Pentru profesioniºtii – membri ai Camerei Auditorilor Financiari din România acest moment are
multiple semnificaþii ºi reprezintã un bun prilej pentru a marca, cu satisfacþie, progresele conside-
rabile înfãptuite în ultima perioadã, demonstrate prin prezenþa tot mai importantã a misiunilor de
audit desfãºurate în societate ºi în mediul economic, în slujba interesului public. Fie cã este vorba
de auditul unor companii, al unor proiecte cu finanþare din buget public ori din fonduri europene
sau de alte servicii din sfera de activitate a profesiei, auditorii financiari au demonstrat – în
majoritatea covârºitoare a cazurilor – profesionalism, talent, spirit de independenþã ºi obiectivi-
tate, întrunind aprecierile mediului cãruia i s-au adresat.

Pentru a rãspunde exigenþelor publicului ºi aºteptãrilor societãþii româneºti Camera Auditorilor
Financiari din România este intens preocupatã de calitatea misiunilor de audit, adoptând integral
Standardele Internaþionale de Audit ºi Codul Etic emise de Federaþia Internaþionalã a Contabililor
– IFAC, al cãrei membru deplin este din anul 2008, precum ºi celelalte reglementãri de autoritate în
materie elaborate de IAASB.

Condiþiile dificile create de efectele crizei economice, resimþite intens ºi în România ridicã o serie
de provocãri pentru profesioniºtii în audit. Rãspunsul acestora trebuie sã-l reprezinte activitatea
de calitate, responsabilã, de naturã sã restabileascã încrederea în afaceri, sã contribuie la
adoptarea ºi aplicarea unor soluþii eficiente, care sã stopeze declinul economiei ºi sã determine
relansarea. 

În acest sens, Consiliul Camerei – care în anul 2011 îºi încheie mandatul acordat la Conferinþa
Naþionalã din anul 2006 – acþioneazã cu responsabilitate ºi perseverenþã în sprijinul membrilor
Camerei, pentru a transpune în practicã obiectivele ºi acþiunile stabilite la Conferinþa Naþionalã
din 8 mai 2010.

Cu prilejul sãrbãtoririi Zilei Naþionale a Auditorului Financiar, Consiliul Camerei adreseazã
tuturor colegilor din organizaþia noastrã profesionalã cele mai calde felicitãri, sãnãtate ºi urãri de
succes pe plan profesional ºi personal.”



Secvenþe din mesaje

Hans van Damme, preºedintele în exerciþiu al  FEE:

„Avem nevoie de o profesie puternicã ºi de organizaþii 
profesionale puternice!”

Am fost în România de multe ori, chiar la Conferinþa dumneavoastrã Naþionalã,
pe 8 mai anul acesta. Îmi face o deosebitã plãcere sã vã comunic direct cã Consiliul
Federaþiei Europene a Contabililor a decis sã recomande Adunãrii Generale sã
admitã Camera dumneavoastrã ca membru cu drepturi depline, cu începere de la
data de 1 ianuarie 2011.

ªtiu cã a fost necesarã o perioadã de timp îndelungatã pentru a ajunge la o decizie
pozitivã ºi suntem de pãrere cã aceastã calitate de membru implicã angajamente
importante ºi o cooperare strânsã între organismele profesionale din aceeaºi þarã.
Aceste condiþii sunt, din punctul nostru de vedere, îndeplinite în momentul de
faþã.

La nivel european, avem nevoie de o profesie puternicã ºi de un organism profe-
sional puternic. Federaþia Europeanã a Contabililor, FEE, vã reprezintã interesele
în discuþiile cu aceia care vor elabora legile ºi reglementãrile, pe care statele mem-
bre vor trebui, mai apoi, sã le transpunã. FEE trebuie sã se asigure cã organizaþi-
ile sale membre ajung la un consens cu privire la proiectele legislative ºi trebuie
sã comunice aceste aspecte organelor legislative ºi de reglementare.

În final, la nivel naþional, avem nevoie de institute ºi asociaþii puternice, deoarece
profesia nu înseamnã doar legi, reglementãri ºi standarde. Înseamnã, în primul
rând, educaþie, dezvoltare profesionalã ºi calitatea activitãþii. Asociaþiile naþionale
trebuie sã însufleþeascã profesia, la nivel local ºi sã stabileascã o relaþie strânsã cu
organismele de supraveghere care, de asemenea, sunt înfiinþate la nivel naþional,
în momentul de faþã.

Strânsa colaborare cu organele de reglementare ºi cu toþi utilizatorii serviciilor de
audit este esenþialã ºi prin prisma titlului acestui eveniment: „AUDITUL FINAN-
CIAR - NECESITATE A GUVERNANÞEI CORPORATIVE. Investiþie în dezvoltarea
afacerilor de succes”. Trebuie sã îi ascultãm pe utilizatori, pentru a confirma cã
obiectivele noastre sunt transpuse în realitate ºi în cadrul acestui proces, ºtim prea
bine cã, într-un mediu global, trebuie sã ne adaptãm cerinþelor noi ºi aceastã
adaptare este în permanenþã necesarã. 

Va trebui sã lucrãm mai mult cu clienþii noºtri ºi în ceea ce priveºte serviciile de
asigurare. Calitatea serviciilor ºi competenþa profesioniºtilor va continua sã
reprezinte cel mai bun fundament pentru un viitor strãlucit în beneficiul Europei
ºi al statelor membre.” 
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Mugur Isãrescu, 
guvernatorul Bãncii Naþionale a României

„Salut împlinirea a mai mult de un deceniu de la înfiinþarea prin lege a profesiei
libere de auditor financiar ºi, implicit, a Camerei Auditorilor Financiari din
România. 

Îmi amintesc cã atunci, la înfiinþare, se încheia practic cu aceastã decizie un larg ºi
important proces de reforme structurale în România. În toatã perioada în care a
funcþionat Camera, în cadrul cãreia au acþionat în România auditorii financiari, 
s-a vãzut în mod direct rolul important pe care ei îl joacã într-o economie de piaþã.
S-a conferit încredere investitorilor, acþionarilor, creditorilor interni ºi internaþio-
nali în agenþii economici din România prin certificarea situaþiilor financiare con-
form standardelor europene ºi internaþionale, atât din punct de vedere profesio-
nal, cât ºi din punct de vedere deontologic.

Banca Naþionalã a României a susþinut, susþine ºi va susþine aceastã activitate
liberã. Banca Naþionalã este un beneficiar direct al activitãþii dumneavoastrã.” 

Gheorghe Ialomiþianu, 
ministrul finanþelor publice

„Din punct de vedere al instituþiei pe care o reprezint, doresc sã vã mulþumesc
pentru activitatea dumneavoastrã. ªi asta, deoarece, în repetate  rânduri, infor-
maþiile cuprinse în situaþiile financiare auditate de dvs. au stat la baza unor decizii
importante ale autoritãþilor. Un exemplu concludent în acest sens este chiar strate-
gia fiscal - bugetarã, la a cãrei elaborare au fost utilizate date din aceste situaþii
financiare! 

Vreau sã precizez cã rolul Camerei în aplicarea legislaþiei în domeniul auditului
este, de altfel, esenþial. Normele adoptate de cãtre Camera Auditorilor Financiari,
privind procedurile de control al calitãþii auditului, contribuie semnificativ la
creºterea încrederii investitorilor în informaþiile furnizate prin situaþiile financia-
re ale diferitelor entitãþi. 

Vã asigur cã Ministerul Finanþelor Publice vã este partener, în concordanþã însã cu
directivele europene din domeniul contabilitãþii ºi auditului, dar ºi cu modi-
ficãrile impuse de realitatea economicã. 
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Vã asigur  de aprecierea ºi interesul meu în ceea ce priveºte evoluþia profesiei de
auditor ºi, de asemenea, urez mult succes Camerei în organizarea ºi coordonarea
acestei profesii, astfel încât aceasta sã se situeze la cele mai înalte standarde de ca-
litate, dar ºi sã rãspundã aºteptãrilor mediului de afaceri.”

Cãtãlin Predoiu, 
ministrul justiþiei 

„Profesia de auditor financiar face parte din ansamblul profesiilor care concurã
esenþial la buna funcþionare a mediului de afaceri, alãturi de profesia de contabil,
avocat, bancher sau practician în reorganizare ºi lichidare. 

Câºtigarea încrederii propriilor acþionari, a clienþilor ºi partenerilor de afaceri, a
investitorilor ºi bancherilor pe baza unei contabilitãþi fictive ºi a unui audit eronat
este ºi imoralã, înainte de a fi ilegalã. 

În economie, ca ºi în societate, rãul se poate strecura prin multe ºi nebãnuite cãi ºi
toate aceste practici însumate pot conduce la dezechilibre ºi crize. 

Iatã de ce este important ca fiecare dintre dumneavoastrã sã fie un bun ºi integru
profesionist.

Iatã de ce cred cã dumneavoastrã jucaþi un rol cheie, insuficient conºtientizat de
opinia publicã, pentru bunul mers al afacerilor, credibilitatea companiilor ºi a
pieþelor, pentru corectitudinea jocului economic. 

Aceasta este premisa de la care Ministerul Justiþiei pleacã în cooperarea insti-
tuþionalã constructivã cu Camera dumneavoastrã, cu Consiliul pentru Suprave-
gherea Publicã a Activitãþii de Audit Statutar. Aceastã cooperare s-a desfãºurat în
bune condiþii pânã în prezent.

Vã vom sprijini în continuare, prin reprezentantul nostru în Consiliul pentru
Supraveghere, pentru consolidarea acestuia ºi realizarea acquis-ului comunitar în
materie ºi a Strategiei privind supravegherea publicã a auditului statutar.  

De asemenea, reprezentantul Ministerului Justiþiei în Comisia de apel a Camerei
Auditorilor Financiari din România va continua sã participe cu profesionalism la
soluþionarea contestaþiilor în materie disciplinarã împotriva deciziilor Consiliului
Camerei, în respectul normelor procedurale ºi substanþiale. 

Totodatã, aº dori sã remarc excelenta colaborare între specialiºtii Camerei ºi cei
ai Ministerului Justiþiei în derularea proiectelor de reformare a legislaþiei soci-
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etãþilor comerciale. Expertiza specialiºtilor Camerei ºi deschiderea de cooperare
a acestora în perioada în care instituþia noastrã încerca o operã de pionierat, inte-
grarea în dreptul românesc a principiilor guvernãrii corporatiste, au fost un spri-
jin efectiv.

Instituþia noastrã doreºte sã continue aceste relaþii de colaborare, oferindu-le un
dinamism nou. 

Mihail M. Vlasov, 
preºedintele Camerei de Comerþ ºi Industrie a României

„Auditorii financiari sunt parteneri naturali ai oamenilor de afaceri, întrucât misi-
unile de audit sunt menite sã releve ce este bun ºi ce este necorespunzãtor în viaþa
unei entitãþi economice. Faptul cã eforturilor noastre susþinute de a veni în spri-
jinul comunitãþii de afaceri li se alãturã cele ale auditorilor financiari, a cãror
activitate este reglementatã de un for salutar ºi extrem de eficient – Camera
Auditorilor Financiari din România, este benefic pentru comunitatea operatorilor
economici.

Ce solicitã, în fapt, oamenii de afaceri de la auditorii financiari? Nimic altceva
decât un raport de audit corect întocmit, care sã þinã seama întotdeauna de rigo-
rile standardelor profesiei, atât tehnice, cât ºi etice.

În consecinþã, este necesar ca privirea auditorilor – atât cei externi, dar mai ales
cei interni – sã fie aþintitã nu numai asupra datelor contabile, ci ºi spre informaþi-
ile conexe. 

Interesul este sã se afle cum stau în realitate lucrurile în entitatea economicã
respectivã, astfel încât nu numai sã se îndrepte eventualele erori, ci mai ales sã se
ofere argumentele, elementele pentru dezvoltarea afacerii pe termen lung.

În esenþã, aºadar, chiar dacã auditorii financiari sunt priviþi uneori ca un rãu nece-
sar, realitatea demonstreazã cã aceastã activitate poate adãuga valoare afacerii, iar
investiþia în costul misiunilor de audit se constituie în beneficiu ºi nu în pierdere.
O bunã înþelegere a rolului terapeutic al auditorului poate fi un element major care
sã reprezinte busola pentru orientarea managementului.

Consider cã buna comunicare a auditorilor cu guvernanþa entitãþii economice ºi
cu ceilalþi utilizatori ai rapoartelor de audit poate ajuta la efortul de depãºire a
actualei situaþii economice.”

23



Angela Toncescu, 
preºedintele Comisiei de Supraveghere a Asigurãrilor

„În aceastã zi specialã, þin sã reliefez faptul cã auditorii statutari membri ai
Camerei Auditorilor Financiari din România au contribuit în fiecare an la
îmbunãtãþirea evaluãrii situaþiilor financiare ale asigurãtorilor cât ºi la monito-
rizarea ºi evaluarea eficacitãþii ºi eficienþei sistemului lor de control intern, aceas-
ta datorându-se în mare parte ºi modificãrilor aduse de cãtre Comisia de
Supraveghere a Asigurãrilor cadrului de reglementare specific domeniului asi-
gurãrilor.

Trebuie sã remarc ºi sã felicit iniþiativele ºi eforturile pe care le întreprinde Camera
Auditorilor Financiari din România privind asimilarea în plan naþional a stan-
dardelor internaþionale în domeniul auditului financiar, precum ºi pentru
îmbunãtãþirea comunicãrii cu membrii sãi ºi cu publicul larg.

De asemenea, vã felicitãm pentru demersurile de aderare la forurile europene ºi
internaþionale de profil, deoarece cunoaºtem din proprie experienþã cã practica
îndelungatã a partenerilor cu tradiþie în economia de piaþã este foarte valoroasã
pentru alinierea la cele mai reputate standarde profesionale recunoscute în plan
internaþional.”

Gabriela Anghelache, 
preºedintele Comisiei Naþionale a Valorilor Mobiliare

„Acest moment de sãrbãtoare, dar ºi de bilanþ, reprezentat de Ziua Naþionalã a
Auditorului Financiar îmi oferã deosebitul prilej de a evoca importanþa infor-
maþiei contabile, a raportãrilor financiare ºi a auditului pentru realizarea unui
cadru unitar la nivelul sistemului financiar din România, în concordanþã cu stan-
dardele internaþionale ºi cu cele mai bune practici în domeniu.

Comisia Naþionalã a Valorilor Mobiliare, ca autoritate care reglementeazã ºi
supravegheazã piaþa de capital, este beneficiara rezultatelor activitãþii de audit
financiar ºi statutar.

Protocolul încheiat cu ani în urmã între Comisia Naþionalã a Valorilor Mobiliare
ºi Camera Auditorilor Financiari din România este deosebit de important ºi de
mare actualitate. Lista publicã a auditorilor acreditaþi pentru piaþa de capital, pro-
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gramele comune de formare continuã în vederea asigurãrii unor cunoºtinþe de
specialitate adaptate la perfecþionãrile aduse legislaþiei ºi reglementãrilor pieþei de
capital în context european, conlucrarea permanentã în activitatea de suprave-
ghere bazatã pe analiza rapoartelor de opinie ale auditorilor se realizeazã în baza
protocolului menþionat.

Îmi exprim convingerea cã acþiunile comune pe care la vom întreprinde vor con-
tribui la creºterea siguranþei, integritãþii, transparenþei ºi credibilitãþii entitãþilor
care funcþioneazã pe piaþa de capital, asigurând un plus de informare în benefici-
ul acþionarilor ºi investitorilor, prin aplicarea consecventã a standardelor inter-
naþionale de audit ºi de raportare financiarã.”
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Veaceslav Ciobanu, 
preºedintele Asociaþiei Contabililor ºi Auditorilor

Profesioniºti din Republica Moldova

„Camera Auditorilor Financiari din România are un rol tot mai semnificativ în
reformarea ºi dezvoltarea auditului financiar din România ºi în afara hotarelor
þãrii. Apreciem înalt munca de zi cu zi ºi devotamentul auditorilor români,
îndreptate spre ridicarea nivelului de încredere publicã în profesia pe care cu
mândrie o reprezentãm.

Auditorii financiari au o responsabilitate foarte mare faþã de societate ºi aceastã
responsabilitate continuã sã creascã. De calitatea muncii noastre, în mare mãsurã,
au de beneficiat entitãþile ºi economiile þãrilor noastre.

ACAP Republica Moldova este recunoscãtoare pentru sprijinul permanent din
partea organizaþiei dumneavoastrã ºi apreciazã foarte mult colaborarea cu
Camera Auditorilor Financiari din România.

Vom depune eforturi zi de zi, alãturi de dumneavoastrã, pentru a avea o con-
tribuþie esenþialã la relansarea economiei, a încrederii în mediul de afaceri.”

Prof.univ.dr. Ion Gheorghe Roºca, 
rectorul Academiei de Studii Economice Bucureºti

„Îi omagiem astãzi pe auditorii financiari din România, cei care, cu profesionalism
ºi dãruire, oferã servicii de audit financiar în interesul publicului ºi al comunitãþii
de afaceri, în special.

Vã asigurãm de întreaga noastrã susþinere ºi admiraþie pentru eforturile depuse
de Camera Auditorilor Financiari din România în vederea reglementãrii,
pregãtirii continue a auditorilor ºi formãrii profesionale a stagiarilor, a suprave-
gherii activitãþii de audit financiar în þara noastrã.

Performanþele profesionale vã definesc drept o entitate importantã pe plan
naþional ºi internaþional care are ca obiectiv principal dezvoltarea susþinutã a pro-
fesiei în scopul oferirii de servicii de audit financiar de înaltã calitate.”
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B. Accesul la stagiu, stagiul în activitatea de audit
financiar, examenul de competenþã profesionalã

Organizarea testului de verificare a cunoºtinþelor în domeniul financiar-
contabil pentru accesul la stagiu

În urma organizãrii testului pentru accesul la stagiu la data de 4 decembrie 2010,
au fost declaraþi admiºi un numãr de 310 candidaþi.

Camera a semnat ºi pe parcursul anului 2010 protocoale de colaborare cu instituþi-
ile de învãþãmânt superior privind echivalarea testului de acces la stagiu cu un
program masteral. 

S-a  aprobat echivalarea testului de acces la stagiu cu un program de master pen-
tru un numãr de 131 persoane. 

În cursul anului 2010 au fost semnate protocoale de colaborare privind echi-
valarea programelor masterale cu testul de acces la stagiu cu urmãtoarele insti-
tuþii de învãþãmânt superior:

Universitatea Petru Maior din Târgu Mureº, 

Universitatea de Vest Vasile Goldiº din Arad, 

Universitatea Vasile Alecsandri din Bacãu,

Universitatea de Vest din Timiºoara, 

Universitatea din Craiova, 

Universitatea Babeº Bolyai din Cluj-Napoca ºi

Universitatea George Bacovia din Bacãu

În cursul anului 2010 a fost semnat un protocol de colaborare între Camera
Auditorilor Financiari din România ºi Corpul Experþilor Contabili ºi Contabililor
Autorizaþi din România, privind recunoaºterea testului de acces la stagiu organi-
zat de cele douã organisme ºi echivalarea primului an de stagiu (aplicabil cu pro-
moþia 2010).

Organizarea examenelor de competenþã profesionalã

Potrivit prevederilor legale, pe parcursul anului 2010 s-au organizat douã sesiuni
de examen de competenþã profesionalã pentru atribuirea calitãþii de auditor
financiar (în lunile mai ºi noiembrie).
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La examen au participat stagiarii care au finalizat perioada de stagiu ºi care,
potrivit prevederilor legale, pot sã se prezinte la sesiunile de examen organizate
în termen de 3 ani de la finalizarea calendaristicã a stagiului.

Examenul se organizeazã pe parcursul a trei zile ºi cuprinde în mod obligatoriu o
probã practicã. Tematica se axeazã pe probleme de audit financiar, audit intern ºi
contabilitate, dar cuprinde ºi întrebãri grilã din drept comercial ºi drept fiscal.

a. Sesiunea mai 2010 - au fost admiºi: 171 candidaþi 

b. Sesiunea noiembrie 2010 - au fost admiºi: 124 candidaþi 

Prevederile legale pentru organizarea testului de aptitudini sunt:

- Ordonanþa de Urgenþã a Guvernului nr. 75/1999 privind activitatea de
audit financiar, republicatã cu modificãrile ºi completãrile ulterioare, 

- Hotãrârea Consiliului Camerei nr. 164/24.06.2010 pentru adoptarea
Normelor privind aprobarea auditorilor financiari ºi a firmelor de audit
din alte state membre ale Uniunii Europene ºi din terþe þãri.

Ca urmare a modificãrilor legislative din cursul anului 2010, în special introdu-
cerea cerinþei privind experienþa în domeniul auditului statutar, pentru persoa-
nele autorizate în alte state membre ale Uniunii Europene ºi care doresc sã se
autorizeze în România, pe parcursul anului 2010 a fost organizat un singur test, în
iunie 2010. La acest test au fost admise 30 persoane.

Tot ca urmare a noilor cerinþe legislative a fost modificat ºi protocolul încheiat
între CAFR ºi ACCA privind recunoaºterea reciprocã a membrilor ambelor orga-
nisme profesionale. În noul protocol se specificã pentru prima datã ºi posibilitatea
recunoaºterii membrilor CAFR de cãtre ACCA.
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Stagiari

Potrivit prevederilor legale, monitorizarea perioadei de stagiu a cuprins urmã-
toarele etape:

- înscriere în anul I de stagiu;

- verificarea caietelor de practicã ºi acordarea vizei anuale pe baza
rapoartelor întocmite de îndrumãtorii de stagiu;

- verificarea taxelor achitate de cãtre stagiari, dar ºi a activitãþii de audit pe
care îndrumãtorii de stagiu, potrivit normelor în vigoare, trebuie sã o
desfãºoare pentru a putea lua sub îndrumare stagiari;

- verificarea îndeplinirii cerinþelor de pregãtire profesionalã continuã.

Pe parcursul anului 2010 au avut loc urmãtoarele cursuri pentru stagiari:

În septembrie - octombrie, cursul aferent stagiarilor aflaþi în anul întâi de
stagiu

- la curs au participat 474 de persoane,

- cursul s-a finalizat cu susþinerea unui test grilã, din materia predatã la
curs.

Tematica cursului (25 de ore) a cuprins urmãtoarele:

Prevederi legislative care reglementeazã activitatea de audit financiar;

Codul Etic – Independenþa auditorului financiar; 

Controlul calitãþii auditului financiar; 

ISA 200 – Obiective generale ale auditorului independent ºi desfãºurarea
unui audit în conformitate cu Standardele Internaþionale de Audit;

ISA 260 – Comunicarea cu persoanele însãrcinate cu guvernanþa ºi ISA
265 – Comunicarea deficienþelor în controlul intern cãtre persoanele
însãrcinate cu guvernanþa ºi cãtre conducere; 

ISA 300 – Planificarea unui audit al situaþiilor financiare; 

ISA 500 – Probe de audit

Politici, prevederi ºi reglementãri contabile conforme cu Directivele
Europene, aplicabile de la 1 ianuarie 2010. 

În septembrie – octombrie, cursul aferent celorlalte categorii de stagiari 
(aflaþi în anul II sau III de stagiu, în perioada de examen etc.).
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Din cei 2200 de stagiari înscriºi la CAFR, au participat la curs 1150 persoane.

Tematica pentru cursul de pregãtire profesionalã continuã a stagiarilor (25
de ore) a cuprins:

Codul etic

- Ameninþãri la adresa independenþei.

Auditul financiar

- Ghid privind auditul calitãþii – prezentare;

- ISA 240 – Responsabilitatea auditorului privind frauda în cadrul unui
audit al situaþiilor financiare; 

- ISA 300 – Planificarea unui audit al situaþiilor financiare; ISA 320 –
Pragul de semnificaþie în planificarea ºi desfãºurarea unui audit; 

- ISA 315 – Identificarea ºi evaluarea riscurilor de denaturare semnifica-
tivã prin înþelegerea entitãþii ºi a mediului sãu; ISA 330 – Rãspunsul
auditorului la riscurile evaluate; 

- ISA 700 – Formarea unei opinii ºi raportarea cu privire la situaþiile
financiare; ISA 705 – Modificãri ale opiniei raportului auditorului
independent; ISA 706 – Paragrafele de observaþii ºi paragrafele expli-
cative din raportul auditorului independent. 

Contabilitate

- Prevederile reglementãrilor contabile conforme cu Directivele Euro-
pene, aplicabile de la 1 ianuarie 2010 

- Manualul de politici ºi proceduri contabile.
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C. Formarea profesionalã

Pregãtirea profesionalã continuã are un caracter obligatoriu pentru toþi membrii
Camerei ºi constã în efectuarea a 40 de ore, anual, 20 structurate ºi 20 nestruc-
turate.

Auditorii financiari trebuie sã depunã pânã la data de 31 decembrie a fiecãrui an
fiºa individualã de pregãtire profesionalã pentru anul respectiv.

Programul de pregãtire profesionalã a fost organizat prin societãþi de audit, mem-
bre ale Camerei, pe zone geografice, în centre de pregãtire cum ar fi: Bucureºti,
Cluj, Timiºoara, Constanþa, Piteºti, Braºov, Ploieºti, Iaºi, Baia Mare, Satu Mare,
Târgu Mureº, Bacãu. 

Societãþile care au organizat cursurile au fost alese conform prevederilor
legale prevãzute în Hotãrârea nr. 176/22.09.2010 a Consiliului CAFR,
privind aprobarea Procedurilor pentru acreditarea societãþilor de audit
organizatoare de cursuri de pregãtire profesionalã. 

Lectorii care au predat la cursuri au fost aleºi din rândul formatorilor acre-
ditaþi conform prevederilor Hotãrârii nr. 177/22.09.2010 a Consiliului CAFR,
privind aprobarea Procedurilor de acreditare a formatorilor Camerei
Auditorilor Financiari din România. Pentru anul 2010 au fost acreditaþi 69
de formatori, care au participat la un seminar de pregãtire, organizat la
Bucureºti la 11 septembrie 2010.

Programul de formare profesionalã continuã structuratã pentru anul 2010 a fost
organizat în perioada septembrie – noiembrie 2010. Din cei 3691 auditori financi-
ari membri ai Camerei, 3024 de auditori financiari au participat la cursul obliga-
toriu organizat de CAFR.
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Programul anual de pregãtire profesionalã se desfãºoarã conform Hotãrârii nr. 172/2010 a
Consiliului CAFR privind adoptarea normelor de pregãtire profesionalã continuã a auditorilor
financiari.
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Tematica pentru cursul de pregãtire profesionalã continuã a auditorilor finan-
ciari (20 ore) a cuprins:

Codul etic

- Ameninþãri la adresa independenþei. 

Auditul financiar

- Ghid privind auditul calitãþii – prezentare;

- ISA 240 – Responsabilitatea auditorului privind frauda în cadrul unui
audit al situaþiilor financiare; 

- ISA 530 – Eºantionarea în audit; ISA 560 - Evenimentele ulterioare; 

- ISA 700 – Formarea unei opinii ºi raportarea cu privire la situaþiile
financiare; ISA 705 – Modificãri ale opiniei raportului auditorului
independent; ISA 706 – Paragrafele de observaþii ºi paragrafele
explicative din raportul auditorului independent; 

- ISA 800 – Considerente speciale – auditul situaþiilor financiare
întocmit în conformitate cu cadrele generale cu scop special; ISA 805
– Considerente speciale – audituri ale componentelor individuale ale
situaþiilor financiare, elemente specifice, conturi sau aspecte ale situ-
aþiilor financiare;

- ISRS 4400 – Misiuni pentru efectuarea procedurilor convenite privind
informaþiile financiare. 

Contabilitate

- Prevederile reglementãrilor contabile conforme cu Directivele
Europene, aplicabile de la 1 ianuarie 2010;

- Manual de politici ºi proceduri contabile. 

Echivalãri

Pentru auditorii financiari, care sunt membri ACCA, în baza protocolului încheiat
între CAFR ºi ACCA, se echivaleazã întregul program de pregãtire profesionalã.

Pentru auditorii financiari care au efectuat programe de pregãtire profesionalã în
cadrul altor organisme cu care Camera are protocol (CECCAR, CCF, ANEVAR) se
echivaleazã aceste programe, cu pregãtirea profesionalã continuã nestructuratã.



D. Calitatea serviciilor

Activitatea de inspecþie

Reglementãrile specifice aplicate cu ocazia acestor inspecþii sunt:

- Normele privind controlul calitãþii activitãþii de audit financiar ºi a ser-
viciilor conexe, aprobate prin Hotãrârea nr. 70/14 august 2006 a
Consiliului CAFR, aplicabile pânã la data de 11 mai 2009;

- Normele privind controlul calitãþii activitãþii de audit financiar ºi a ser-
viciilor conexe, aprobate prin Hotãrârea Consiliului CAFR nr. 139/24
martie 2009, aplicabile dupã data de 11 mai 2009;

- Procedurile de control al calitãþii activitãþii de audit financiar ºi al servici-
ilor conexe acestuia, aprobate prin Hotãrârea nr. 73/20 septembrie 2006 a
Consiliului CAFR, cu completãrile ulterioare.
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În exercitarea atribuþiilor prevãzute de Regulamentul de organizare ºi funcþionare a Camerei,
organele de inspecþie ale Departamentului de Monitorizare ºi Competenþe Profesionale (DMCP)
au continuat sã efectueze, în exerciþiul 2010, revizuiri pentru asigurarea calitãþii activitãþii audi-
torilor financiari, persoane fizice ºi juridice, membri ai Camerei, care au desfãºurat misiuni de
audit financiar/statutar la entitãþi de interes public, cu privire la situaþiile financiare anuale
întocmite pentru exerciþiile financiare 2008 ºi 2009.



Aria de cuprindere

1. În anul 2010, au fãcut obiectul inspecþiilor de calitate 274 auditori financiari -
membri ai CAFR, din care 152 (55,5%) sunt firme de audit ºi 122 (44,5%) –
auditori persoane fizice, având localitãþile de reºedinþã în Bucureºti ºi judeþele
Arad, Argeº, Bacãu, Bihor, Botoºani, Braºov, Bucureºti, Buzãu, Cluj,
Constanþa, Covasna, Dâmboviþa, Dolj, Galaþi, Giurgiu, Harghita, Ialomiþa,
Iaºi, Ilfov, Maramureº. Comparativ cu perioadele corespunzãtoare din anii
anteriori 2007, 2008 ºi 2009, aria de cuprindere în inspecþia de calitate prezin-
tã urmãtoarea dinamicã:

Facem precizarea cã în tabelul de mai sus sunt cuprinse 33 de inspecþii efectuate
la auditorii financiari care au derulat misiuni de audit la entitãþi listate la Bursa de
Valori Bucureºti, potrivit acþiunii tematice aprobate de Consiliul CAFR cu ocazia
aprobãrii programului de activitate pe trimestrul IV 2010. 

Structura acestor inspecþii este urmãtoarea:
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2. În aceeaºi perioadã, inspectorii DMCP au desfãºurat, la 10 firme de audit, acþi-
uni de verificare ºi investigare a unor aspecte cuprinse în diferite sesizãri ale
unor instituþii publice ºi de reglementare, auditori financiari, entitãþi auditate,
care au prilejuit utilizarea unui fond de timp semnificativ, dintre care exempli-
ficãm:

- acþiunea de investigare la 6 firme de audit a aspectelor sesizate pe linia par-
ticipãrii la licitaþii ºi elaborarea Notei de sintezã aprobatã în ºedinþa
Consiliului Camerei din 31.03.2010;

- acþiunea de investigare a aspectelor ridicate de o societate de interes public
din Constanþa referitor la modul de fundamentare a opiniei unui auditor
financiar din Constanþa ºi elaborarea Notei de propuneri aprobatã în
ºedinþa Biroului Permanent al Camerei din data de 24.05.10;

- acþiunea de investigare a aspectelor rezultate din articolul „Auditorul nu
bagã mâna în foc pentru bilanþurile IMPACT”, apãrut în ziarul „Curierul
Naþional”, cu privire la opinia formulatã de auditorul financiar; 

- acþiunea de investigare la o firmã de audit din Braºov a aspectelor sesizate
de un acþionar semnificativ, referitoare la activitatea desfãºuratã pentru
auditarea situaþiilor financiare la 31 decembrie 2009 ale unei societãþi din
Braºov, entitate ale cãrei acþiuni sunt tranzacþionate pe piaþa extrabursierã
ºi întocmirea Notei de propuneri nr. 4678/18.10.10 aprobatã de Consiliul
CAFR.

3. Activitatea desfãºuratã de 19 membri ai CAFR nu a fost evaluatã, întrucât:

- 1 auditor financiar a raportat la Camerã activitatea de membru UCAPI;

- 2 auditori au desfãºurat activitatea de revizuire la cald/la rece (hot/cold
review), care nu poate fi evaluatã de sine stãtãtor;

- 6 auditori au raportat în mod eronat activitatea la Camerã;

- 10 auditori cuprinºi în acþiunea tematicã privind verificarea modului de
efectuare a misiunilor de audit la entitãþi cotate nu au fost evaluaþi pentru
calitate, ultima inspecþie fiind recentã.
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Pe viitor se va þine cont de faptul cã desfãºurarea unor investigaþii de cãtre inspectorii DMCP
poate atrage unele ameninþãri la adresa independenþei, de natura interesului personal, având în
vedere cã aceºtia sunt implicaþi în efectuarea revizuiri calitãþii activitãþii auditorilor în cauzã,
ceea ce contravine cerinþelor Codului etic. Se vor elimina, pe cât posibil, astfel de implicaþii
directe ale inspectorilor DMCP în activitatea de investigare.



Constatãrile ºi rezultatele inspecþiilor de calitate efectuate în anul 2010

1. Potrivit art. 24 din Normele privind controlul calitãþii activitãþii de audit,
atribuirea calificativelor se efectueazã de cãtre echipa de inspecþie, în raport cu
gradul de realizare a obiectivelor de verificare, care exprimã modul în care
auditorul a rãspuns cerinþelor reglementãrilor Camerei ºi ale Standardelor
Internaþionale de Audit (ISA) relevante.

Ca urmare a inspecþiilor efectuate în exerciþiul 2010, s-a constatat un grad mediu
de respectare a obiectivelor selectate dintre Procedurile de control al calitãþii
activitãþii de audit financiar ºi a celor conexe acestuia, aprobate prin Hotãrârea nr.
73/20.09.2006, care se prezintã, pe categorii de calificative, astfel: 

Comparativ cu perioadele corespunzãtoare din anii anteriori, calificativele acor-
date în exerciþiul 2010 denotã o creºtere a procentului deþinut de numãrul califica-
tivului A ºi diminuarea calificativului C, atribuit auditorilor inspectaþi, în timp ce
numãrul auditorilor evaluaþi cu calificativele B ºi D a rãmas constant.

La aceasta a contribuit, pe de o parte, creºterea calitãþii activitãþii desfãºurate de
membrii Camerei care au fost inspectaþi, iar, pe de altã parte, necomparabilitatea
datelor înregistrate pentru exerciþiile 2010 ºi 2009, care au fost afectate de eveni-
mente anormale, cum sunt:

îmbunãtãþirea structurii firmelor de audit inspectate în anul 2010, în sensul
creºterii ponderii celor care la inspecþia anterioarã au primit calificative foarte
bune, majoritatea derulând misiuni de audit la entitãþi de interes public;

influenþarea datelor înregistrate pentru anul 2009, cu rezultatele acþiunii de
repetare a inspecþiei de calitate, într-o perioadã de un an, în conformitate cu
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art. 29 din Normele privind controlul calitãþii activitãþii de audit financiar,
asupra activitãþii unui numãr de 53 auditori evaluaþi cu calificativele C ºi D la
inspecþiile anterioare, în scopul constatãrii modului de remediere a neconfor-
mitãþilor reþinute cu ocazia ultimei inspecþii. 

2. Modul în care auditorii verificaþi au documentat testele

Din datele prezentate rezultã cã, pe ansamblu, activitatea propriu-zisã de audit
financiar/ statutar s-a îmbunãtãþit. 

Totuºi, s-a constatat cã unele obiective ºi teste specifice continuã sã fie documen-
tate ºi realizate de cãtre auditorii cuprinºi în verificare într-o proporþie nesatis-
fãcãtoare, mai cu seamã la alte categorii de misiuni, astfel cum se exemplificã:
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Monitorizarea ºi îndrumarea auditorilor care au obþinut calificativele D, C ºi B

Pentru auditorii financiari care au obþinut calificativele D, C ºi B în perioada
20.06.2009 – 20.06.2010, Consiliul CAFR a aprobat, în conformitate cu prevederile
art. 29 din Normele privind controlul calitãþii activitãþii de audit financiar, apro-
bate prin Hotãrârea nr. 139/2009, sã se organizeze în perioada 16-18 iulie 2010,
pentru auditorii monitorizaþi, o sesiune de cursuri suplimentare obligatorii,
având ca tematicã:

Evenimente ulterioare – Standardul Internaþional de Audit (ISA) 560;

Planificarea unui audit al situaþiilor financiare conform ISA 300 Bugetul
misiunii de audit; 

Onorarii ºi alte tipuri de remuneraþii conform Codului etic al profesio-
niºtilor contabili;

Responsabilitatea auditorului financiar de la angajarea misiunii de audit
pânã la elaborarea raportului de audit conform Standardelor Internaþionale
de Audit aplicabile; 
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Misiuni pe baza procedurilor convenite - Standardul Internaþional pentru
Servicii Conexe 4400;

Principiul continuitãþii activitãþii - ISA 570;

Pãrþile Afiliate - ISA 550. 

Selectarea temelor s-a fãcut pe baza constatãrii, cu ocazia analizei activitãþii
DMCP pe perioada menþionatã, a obiectivelor cu un grad mai redus de realizare.
La aceste cursuri au participat 193 auditori financiari care au obþinut, la inspecþi-
ile efectuate, calificativele D, C ºi B.

Respectarea Hotãrârii Consiliului CAFR nr. 44/23 martie 2005

Din totalul de 284 inspecþii efectuate, pentru un numãr de 215 auditori au fost
verificate cerinþele de respectare a Hotãrârii nr. 44/2007, dintre care 79 persoane
fizice ºi 136 persoane juridice, constatându-se urmãtoarele:

1. Situaþia comparativã a onorariilor calculate pe baza datelor declarate de
auditorii financiari, pentru misiunile de audit selectate pentru inspecþie, se
prezintã astfel:

În aplicarea prevederilor art. 25 din Directiva 2006/43/CE a Parlamentului European ºi a
Consiliului, echipele de inspecþie au continuat în anul 2010 sã verifice modul de stabilire ºi alo-
care de cãtre auditorii financiari a bugetului de timp necesar desfãºurãrii misiunilor de audit. 



Din datele de mai sus rezultã cã la nivelul anului 2010:

- onorariul mediu, la nivel de angajament, a crescut cu 5.157lei (21%), respec-
tiv de la 24.352 lei la 29.509 lei;

- numãrul mediu de ore alocat pentru un angajament de audit financiar a
crescut cu 21 ore (8%), respectiv de la 250 ore la 271 ore;

- onorariul mediu orar a crescut cu 10,58 lei/orã (12%), respectiv de la 91,81
lei/orã la 102.39 lei/orã.

Onorariile minime constatate la nivelul auditorilor financiari se prezintã astfel:

- firme de audit: onorariul minim de 15 lei/orã a fost înregistrat de o firmã de
audit care a realizat, cu un volum de timp de 100 ore (cu 80 ore sub nivelul
redus stabilit prin Hotãrârea nr. 44/2005), o misiune de audit financiar la o
entitate care, deºi avea obligaþia legalã de a fi auditatã, volumul sãu de
activitate era sub cel normal (reducere de activitate);

- persoanele fizice: onorariul minim de 14,51 lei este realizat în cadrul unei
misiuni de audit cu onorariul de 3.628 lei ºi un buget de 250 de ore.

În ambele situaþii auditorii au primit alte calificative decât A.

2. Analiza onorariilor pe tipuri de auditori:
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Toate aceste creºteri constatate în inspecþii s-au datorat, în principal, cuprinderii în aria de
inspecþie în exerciþiul 2010 a auditorilor care au avut calificativele A, prin efectul trecerii ter-
menului prevãzut în Normele de control al calitãþii activitãþii de audit.
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Analiza onorariilor pe ani ºi pe structura auditorilor inspectaþi, persoane fizice ºi
firme de audit, evidenþiazã urmãtoarele:

- nivelul onorariilor medii la nivelul persoanelor juridice este mai mare decât
la auditorii persoane fizice. În majoritatea cazurilor acest lucru se datoreazã
faptului cã persoanele fizice au ºi calitatea de salariat, iar onorariile sunt
privite ca o sursã alternativã de venit, pe când, la nivelul persoanelor
juridice, fiecare misiune este doar un alt serviciu care este prestat, în
exercitarea profesiei. Pe de altã parte, presiunea exercitatã de clientul de
audit asupra auditorilor financiari persoane fizice este mai mare decât cea
exercitatã asupra persoanelor juridice.

- ponderea auditorilor persoane juridice, care au onorariul mai mic decât
media la nivel de an este relativ constantã de 48% în ambii ani (72/150 firme
în 2009 ºi respectiv 65/ 136 firme în 2010), în timp ce ponderea auditorilor
persoane fizice care au onorarii mai mici decât media anualã, în totalul per-
soanelor fizice inspectate, a cunoscut o creºtere de la 74% în 2009 (50/68 per-
soane) la 85% în 2010 (68/79 persoane).

Extinzând analiza la nivelul auditorilor inspectaþi, se pot exprima urmãtoarele
concluzii:

- onorariile individuale exprimate în valutã nu au crescut, ci au cunoscut o
reducere de 10-15%, totuºi majoritatea auditorilor au raportat cã au lucrat
240 de ore-om în conformitate cu Hotãrârea 44/2005;

- mulþi dintre auditori au aplicat ad-litteram aceastã hotãrâre, fãrã nici o
legãturã cu volumul de activitate derulat de client ºi cu numãrul de ore
real, necesar pentru realizarea unui audit financiar;

- pe fondul sesizãrilor primite în 2010 privind onorariile cu care se câºtigã
licitaþiile pentru misiuni de verificãri ale Proiectelor finanþate din fonduri
europene, echipele de inspecþie au constatat cã auditorii îºi dimensioneazã
onorariile în funcþie de un salariu mediu brut de 5.000 de lei.
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Activitatea de reglementare ºi de reprezentare

1. În anul 2010, DMCP a acþionat în continuare în domeniul reglementãrilor, în
vederea alinierii legislaþiei naþionale la reglementãrile naþionale ºi inter-
naþionale în domeniul auditului, prin elaborarea urmãtoarelor norme ºi proce-
duri, aprobate de Consiliul Camerei Auditorilor Financiari:

- Hotãrârea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari nr. 168 din 25 august
2010 pentru aprobarea Normelor privind revizuirea calitãþii activitãþii de
audit financiar ºi a altor activitãþi desfãºurate de auditorii financiari;

- Hotãrârea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari nr. 169 din 25 august
2010 pentru aprobarea Procedurilor pentru aplicarea art. 29 din Normele
privind revizuirea calitãþii activitãþii de audit financiar ºi a altor activitãþi
desfãºurate de auditorii financiari ;

- Hotãrârea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari nr. 182 din 22 sep-
tembrie 2010 pentru aprobarea Procedurilor privind revizuirea calitãþii
activitãþii de audit financiar ºi a altor activitãþi desfãºurate de auditorii
financiari;

- Hotãrârea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari nr. 187 din 27 octom-
brie 2010 pentru aprobarea Procedurilor privind programare ºi desfãºu-
rarea inspecþiilor de calitate a activitãþii de audit financiar ºi a altor activi-
tãþi desfãºurate de auditorii financiari.

2. Pentru a veni în sprijinul auditorilor financiari, în luna
decembrie 2010 a fost elaborat Ghidul privind unele
reglementãri ale profesiei de auditor, ediþia a patra, în
conformitate cu reglementãrile în vigoare, care a fost
editat în ianuarie 2011. Lucrarea se adreseazã audito-
rilor financiari profesioniºti ºi conþine cele mai recente
reglementãri privind controlul calitãþii activitãþii
desfãºurate de membrii Camerei, în exercitarea profe-
siei.



3. Alte activitãþi:

Participarea la elaborarea proiectului Regulamentului de organizare ºi
funcþionare al CAFR;

Participarea la pregãtirea ºi desfãºurarea în bune condiþii a Conferinþei
anuale a CAFR;

Participarea unui inspector din cadrul Departamentului la o inspecþie deru-
latã de ACCA ;

Participarea colectivului DMCP, alãturi de alþi specialiºti din CAFR, cu
scoatere din producþie, la cursul de pregãtire profesionalã organizat de
ICAS în perioada 24 - 28 mai 2010 ºi de ICAEW în perioada 24 - 26 iunie
2010.
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E. Deontologia profesionalã

Membrii Camerei Auditorilor Financiari din România
trebuie sã respecte cerinþele etice, aºa cum sunt ele dez-
voltate în Codul etic, adoptat de Camerã. Prin
Hotãrârea Consiliului Camerei nr.161/14 aprilie 2010 
s-a adoptat integral Codul etic al profesioniºtilor con-
tabili varianta actualizatã în iulie 2009 de Federaþia
Internaþionalã a Contabililor (IFAC), cu aplicabilitate în
România de la 1 ianuarie 2011.

În anul 2010 la nivelul Departamentului de eticã, con-
duitã profesionalã ºi investigaþii au fost înregistrate 9
sesizãri externe. Dintre acestea, o sesizare privea activi-
tatea de expertizã contabilã, pentru 6 sesizãri în urma
investigãrii nu s-au constatat încãlcãri ale Codului etic
ºi nici a calitãþii serviciilor de audit, astfel încât numai
pentru 2 auditori s-au adoptat sancþiuni, o sancþiune cu
„suspendarea activitãþii pentru 3 luni” ºi o  sancþiune
cu „avertisment”.

Ca urmare a neîndeplinirii cerinþei de participare anu-
alã la Programul de pregãtire profesionalã continuã, un
numãr de 572 de auditori au fost sancþionaþi cu avertis-
ment. Pentru aceºtia s-a organizat în luna iulie 2010 un
curs de pregãtire profesionalã, suplimentar.

Punerea în aplicare a cerinþelor etice se realizeazã prin intermediul cursurilor de
pregãtire profesionalã ºi a seminariilor regionale, menite sã asigure cã profesio-
niºtii - auditorii financiari cunosc toate cerinþele etice, precum ºi respectarea aces-
tor cerinþe. 
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Activitatea pe plan intern

1. Colaborarea cu Consiliul de Supraveghere Publicã 
a Activitãþii de Audit Statutar (CSPAAS)

În anul 2010 în cadrul procesului de supraveghere publicã s-au iniþiat proceduri
pentru realizarea supravegherii Camerei de cãtre CSPAAS. 

CSPAAS a adoptat o procedurã de aprobare/avizare a Hotãrârilor Consiliului
Camerei care necesitã avizarea sau aprobarea organismului de supraveghere, con-
form OUG 90/2008.

În cadrul procesului de avizare/aprobare a hotãrârilor Consiliului Camerei au fost
comunicate 14 hotãrâri, din care:

3 hotãrâri ale Consiliului Camerei au fost aprobate de CSPAAS,

11 hotãrâri ale Consiliului Camerei au fost avizate de CSPAAS.

În cadrul ºedinþelor Consiliului Superior al CSPAAS, Camera a fost reprezentatã
de preºedinte ºi de un reprezentant al profesiei, desemnaþi conform art. 68 din
OUG 90/2008.

De asemenea, pentru a sprijini CSPAAS în activitatea sa, Camera a detaºat o per-
soanã la organismul de supraveghere. 

2. Colaborarea cu mediul academic

Camera Auditorilor Financiari din România a continuat ºi în anul 2010 tradiþia
participãrii la Conferinþa Internaþionalã (a V-a ediþie în acest an) a Facultãþii de
Contabilitate ºi Informaticã de Gestiune - AMIS. 

În anul 2010, CAFR a fost acceptatã ca membru asociat al AFER, Asociaþia Facul-
tãþilor din domeniul Economic din România. 

II. 

Camera a avut permanent o persoanã desemnatã în cadrul Comisiei de lucru pentru elaborarea
Proiectului de lege pentru modificarea ºi completarea OUG 90/2008.



3. Colaborarea cu Consiliul Contabilitãþii ºi Raportãrilor
Financiare 

Preºedintele Camerei ºi alþi reprezentanþi ai CAFR au participat activ la ºedinþele
organizate de Consiliul Contabilitãþii ºi Raportãrilor Financiare (CCRF), Camera
fiind solicitatã sã contribuie la dezbaterile ºi consultãrile pe marginea elaborãrii
legislaþiei în vederea adaptãrii la noile cerinþe europene ºi internaþionale.

4. Colaborarea cu Corpul Experþilor Contabili ºi Contabililor
Autorizaþi din România

La 28 iunie 2010, a avut loc o întâlnire comunã între CECCAR, CAFR ºi delegaþia
raportorilor FEE, desemnatã în vederea întocmirii unui raport cu privire la candi-
datura celor douã organisme pentru a deveni membre cu drepturi depline. În
cadrul acestei întâlniri, ambele organisme ºi-au exprimat dorinþa unei viitoare
cooperãri în cadrul FEE.
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În mai 2010, preºedinþii CAFR ºi CECCAR au semnat un acord cu privire la desemnarea reprezen-
tanþilor în Consiliul FEE. Astfel, s-a stabilit cã membrul cu drept de vot în Consiliu FEE va fi
numit de un organism, iar consilierul tehnic de celãlalt. Pentru primul mandat de doi ani, mem-
brul cu drept de vot în Consiliu FEE, cu începere de la 1 ianuarie 2011, va fi desemnat de 
CECCAR, iar consilierul tehnic va fi numit de CAFR. În ceea ce priveºte contribuþia stabilitã de
FEE, pe þarã, 65% din cuantumul total al cotizaþiei va fi suportat de CECCAR, iar 35% de cãtre
CAFR.



Activitatea  internaþionalã

1. Federaþia Internaþionalã a Contabililor (IFAC)

Consiliul anual al IFAC de la Kuala Lumpur, Malaezia – 5 noiembrie 2010

Delegaþia Camerei Auditorilor Financiari din România, membru cu drepturi de-
pline IFAC, a fost alcãtuitã din prof.univ.dr. Ion Mihãilescu, preºedintele CAFR
ºi Adriana Coºa, ºef Departament relaþii internaþionale. În cadrul acestei ºedinþe
de Consiliu, s-a încheiat mandatul de preºedinte IFAC al lui Robert Bunting,
preºedintele adjunct Göran Tidström – reprezentând Þãrile Nordice, preluându-
ºi, oficial, funcþia de preºedinte. Noul preºedinte adjunct a fost ales Allen Warren
– nominalizat de Institutul Contabililor Autorizaþi din Noua Zeelandã, reprezen-
tând regiunea Australia ºi Oceania.

Participarea la Programul de conformitate al IFAC 

CAFR a continuat sã se implice în Programul de Conformitate al organismelor
membre IFAC. Planul de acþiune pe þarã al CAFR, aferent Pãrþii a 3-a, este disponi-
bil pe site-ul IFAC din septembrie 2008, dar ca parte a obligaþiilor acestui pro-
gram, organismele membre trebuie sã actualizeze, la fiecare 6 luni acþiunile
înscrise. În anul 2010 Camera a actualizat, de douã ori, acþiunile sale cuprinse în
acest plan, potrivit ultimelor progrese ºi proiecte demarate.

Traducerea Codului Etic al Profesioniºtilor Contabili IFAC 

Camera Auditorilor Financiari din România a obþinut dreptul de copyright de la
IFAC pentru traducerea versiunii actualizate a Codului Etic al Profesioniºtilor
Contabili, adoptat ca atare, fãrã modificãri, de cãtre CAFR. Noua versiune a Codu-
lui IFAC, datând din iulie 2009, a fost publicatã în limba românã în iunie 2010.

Participarea d-nei Carmen Mataragiu, membru în Consiliul Camerei, la
ºedinþele Comitetului pentru Naþiuni în Curs de Dezvoltare al IFAC. În cali-
tatea sa de membru al acestui Comitet, dna Mataragiu a luat parte la cele trei
ºedinþe din anul 2010 ale Comitetului, care au avut loc la: Dubai, Emiratele Arabe
Unite – 15-16 martie 2010, Washington DC, SUA – 8-9 iulie 2010 ºi Panama City,
Panama – 7-8 octombrie 2010. Cu începere de la 1 ianuarie 2011, denumirea
Comitetului pentru Naþiuni în Curs de Dezvoltare s-a modificat în Comitetul pen-
tru Dezvoltarea Organizaþiilor Profesionale de Contabilitate. 
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III. 

A. Relaþiile cu organizaþiile internaþionale



2. Federaþia Internaþionalã a Experþilor Contabili Francofoni
(FIDEF)

Ca membru cu drepturi depline al Federaþiei Internaþionale a Experþilor Contabili
Francofoni (FIDEF), Camera Auditorilor Financiari din România a fost reprezen-
tatã de preºedinte, prof.univ.dr. Ion Mihãilescu, la Adunarea Generalã FIDEF
care a avut loc la Strasbourg, Franþa, la data de 13 octombrie 2010.

3. Conferinþa Naþiunilor Unite pentru Comerþ ºi Dezvoltare
(UNCTAD)

În perioada 12 -15 octombrie 2010, CAFR a participat la cea de-a 27-a sesiune
UNCTAD-ISAR ºi la Conferinþa cu tema „Guvernanþa Corporativã în pragul
crizei financiare”, organizate la Geneva, Elveþia, prin delegaþia compusã din prof.
univ. dr. Maria Manolescu ºi prof. univ. dr. Horia Neamþu, vicepreºedinþi ai
CAFR.

4. Federaþia Experþilor Contabili Europeni (FEE)

La 30 martie 2010, preºedintele CAFR a participat la sediul FEE, de la Bruxelles,
Belgia, la Conferinþa anualã a normalizatorilor de audit, unde, pe lângã condu-
cerea FEE ºi reprezentanþi ai tuturor organismelor membre FEE, a fost de faþã ºi o
delegaþie a Comisiei Europene.

La data de 8 mai 2010, preºedintele FEE, Hans van Damme a fost oaspetele de
onoare al Conferinþei ordinare a Camerei, organizatã la Bucureºti. Cu ocazia
prezenþei sale la Bucureºti, preºedintele FEE a subliniat necesitatea aderãrii CAFR
ca membru deplin al FEE, ca urmare a progreselor obþinute ºi a eforturilor depuse
în acest sens, de organizaþia noastrã.

În cursul anului 2010 a continuat procesul de aderare al Camerei la FEE. Astfel,
la 25 februarie 2010 a fost transmis dosarul de aderare cãtre FEE, fiind desemnatã
o delegaþie de raportori FEE, compusã din Hans van Damme - preºedinte ºi Klaus
Günter-Klein – vicepreºedinte, care sã analizeze candidatura Camerei. 

La 28 iunie 2010, aceastã delegaþie, alãturi de Henri Olivier - secretarul general
FEE, au efectuat o vizitã de monitorizare la Bucureºti, unde s-au întâlnit cu am-
bele organisme profesionale, CAFR ºi CECCAR, precum ºi cu reprezentanþi ai
autoritãþilor guvernamentale, ai CSPAAS, ai mediului academic ºi ai mediului de
afaceri.

În urma raportului redactat cãtre Consiliul FEE, delegaþia de raportori a propus ac-
ceptarea Camerei ca membru cu drepturi depline, procedura oficialã de admitere
având loc la Bruxelles, Belgia, la 16 decembrie 2010, în urma votului exprimat de
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Adunarea Generalã FEE. La aceastã
Adunare Generalã a participat o de-
legaþie compusã din: Ion Mihãilescu,
preºedintele CAFR, Maria Manolescu,
vicepreºedinte, Horia Neamþu, vice-
preºedinte, Marius Burduºel, director
executiv ºi Adriana Coºa, ºef Departa-
ment relaþii internaþionale.

În cadrul Adunãrii Generale FEE s-a încheiat mandatul de preºedinte al lui Hans
van Damme, preºedintele adjunct Philip Johnson preluând funcþia de preºedinte.
Noul preºedinte adjunct (care, potrivit Constituþiei FEE, va fi numit preºedinte în
anul 2012) a fost ales André Kilesse – Institutul Revizorilor de Conturi din Belgia.  

5. Asociaþia Internaþionalã pentru Educaþie Contabilã ºi
Cercetare (IAAER)

În anul 2010, Camera a fost acceptatã ca membru instituþional al IAAER, iar Pavel
Nãstase, membru al Consiliului Camerei, a fost ales unul dintre vicepreºedinþii
acestui organism.

În perioada 4-6 noiembrie 2010, Pavel Nãstase a participat, la Singapore, la cel de-
al 11-lea Congres Mondial al Furnizorilor de Educaþie ºi Cercetãtorilor, organizat
de IAAER.

6. Comisia Europeanã

În urma publicãrii Cãrþii Verzi privind Politica de Audit: Lecþiile crizei, în data de
13 octombrie 2010, Camera a elaborat rãspuns la întrebãrile ºi problemele ridicate
de acest document, poziþia CAFR fiind transmisã Comisiei Europene în termenul
prevãzut pentru comentarii, 8 decembrie 2010.

7. Federaþia Experþilor Contabili Mediteraneeni, FCM 

În cadrul deplasãrii vicepreºedintelui Camerei, Horia Neamþu, la Napoli, în Italia,
cu ocazia Congresului Naþional al Auditorilor ºi Experþilor Contabili din Italia, în
perioada 21-23 octombrie 2010, acesta a participat în data de 21 octombrie 2010 la
sesiunea dedicatã Federaþiei Experþilor Contabili Mediteraneeni.  
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1. Asociaþia Contabililor Autorizaþi (ACCA)

Bunele relaþii de cooperare între CAFR ºi ACCA au continuat ºi în anul 2010,
ACCA participând cu lectori la seminariile regionale organizate de Camerã, pre-
cum ºi la seminarul organizat la Bucureºti cu ocazia Zilei Naþionale a Auditorului
Financiar, în data de 27 octombrie 2010.

În data de 7 iulie 2010, o delegaþie CAFR formatã din preºedintele Ion Mihãilescu
ºi ºeful Departamentului de relaþii internaþionale, Adriana Coºa, s-a deplasat la
sediul ACCA de la Londra, pentru o serie de discuþii ºi întâlniri bilaterale pe mar-
ginea aspectelor privind educaþia ºi pregãtirea profesionalã continuã, dezvoltarea
relaþiilor de cooperare existente între cele douã organizaþii profesionale, monito-
rizare ºi control de calitate, supraveghere publicã. 

O acþiune practicã de cooperare, pusã la punct în urma discuþiilor, a constat 
într-un schimb de experienþã în domeniul controlului de calitate, mai exact, în
perioada 20-22 septembrie 2010, Silviu Agache - inspector principal în cadrul
Departamentului de Monitorizare ºi Competenþã Profesionalã al CAFR, a partici-
pat la Londra, alãturi de inspectori ai ACCA, la o misiune de inspecþie a unui
practician individual.

La 19 octombrie 2010, directorul regional Europa ºi America al ACCA, Roger
Acton ºi Andreia Stanciu, ºef al biroului ACCA pentru Europa de Sud-Est, s-au
întâlnit, la sediul Camerei, cu preºedintele ºi directorul executiv CAFR. 

În data de 18 noiembrie 2010, o delegaþie a Camerei a participat, la Bruxelles, la
Masa Rotundã organizatã de ACCA, ocazie cu care s-au discutat aspecte referi-
toare la Cartea Verde a Comisiei Europene privind Politica de Audit.
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B. Colaborarea cu alte organisme similare din alte state

Pe baza Acordului de Cooperare existent, în anul 2010 au continuat seminariile tehnice, cu par-
ticiparea lectorilor ACCA, în domeniul Standardelor Internaþionale de Audit, Standardelor
Internaþionale de Contabilitate ºi Standardelor Internaþionale de Raportare Financiarã. 

De asemenea, a fost semnat un act adiþional la Acordul de Cooperare, privind recunoaºterea reci-
procã a membrilor ACCA ºi CAFR, în urma modificãrii legislaþiei naþionale în domeniu.



2. Institutul Contabililor Autorizaþi din Scoþia (ICAS)

Cu sprijinul ICAS, în mai 2010 a fost publicat Ghidul
privind Auditul Calitãþii (versiunea în limba românã).
Acest material a fost publicat în comun, de CAFR ºi ICAS,
în urma dreptului de copyright acordat de organismul din
Scoþia. 

În perioada 24-28 mai 2010, la sediul Camerei a avut loc
cursul susþinut de doi reprezentanþi ai Departamentului
de Monitorizare a Auditului din cadrul ICAS. Cursul s-a
referit la aspecte privind asigurarea calitãþii ºi procesele de
monitorizare ºi control ale ICAS. La aceastã pregãtire au
participat membrii Consiliului CAFR, angajaþii Depar-
tamentului de Monitorizare ºi Competenþã Profesionalã ai
Camerei, alãturi de lectori agreaþi de CAFR.

3. Institutul Contabililor Autorizaþi din Anglia ºi 
Þara Galilor (ICAEW)

În cadrul vizitei la Londra, reprezentanþii Camerei au participat, în data de 5 iulie
2010, la Forumul privind Calitatea Auditului, organizat de ICAEW, la care au fost
prezenþi reprezentanþi ai autoritãþilor guvernamentale, ai organismului de
supraveghere din Marea Britanie, ai celorlalte organisme profesionale britanice:
ICAS, ACCA, precum ºi ai investitorilor, marilor companii cotate ºi mediului uni-
versitar. 
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La 16 februarie 2010, directorul regional ICAEW pentru Europa, Martin Manuzi, a efectuat o vi-
zitã la sediul CAFR, în vederea purtãrii unor discuþii bilaterale privind relaþiile de cooperare din-
tre ICAEW ºi CAFR. Martin Manuzi i-a adresat preºedintelui CAFR o invitaþie oficialã de a vizita
sediul ICAEW de la Londra.
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4. Ordinul Experþilor Contabili din Franþa (OEC)

Camera Auditorilor Financiari din România a participat la cel de-al 65-lea Con-
gres al OEC, în perioada 14-16 octombrie 2010, care a avut loc la Strasbourg,
Franþa. Delegaþia CAFR a fost formatã din prof.univ.dr. Ion Mihãilescu, preºe-
dinte ºi Adriana Coºa, ºef Departament relaþii internaþionale.

5. Compania Naþionalã a Auditorilor din Franþa (CNCC)

CAFR a fost reprezentat la Adunarea generalã a Companiei Naþionale a Au-
ditorilor din Franþa, ce a avut loc în data de 10 decembrie 2010, la Bordeaux,
Franþa prin Pavel Nãstase, membru în Consiliul Camerei. Tema Adunãrii
Generale a fost „De la adaptabilitate la utilitatea misiunii, comisarul de conturi,
actor esenþial al vieþii economice ºi sociale”.

6. Camera Auditorilor Statutari din Polonia (KIBR)

CAFR a participat la cea de-a 11-a Conferinþã anualã de audit a KIBR, în perioada
3-5 noiembrie 2010. Vicepreºedintele CAFR, prof.univ.dr. Horia Neamþu, a
deschis Conferinþa, adresând un mesaj din partea Consiliului Camerei Audi-
torilor Financiari din România. 

7. Camera Auditorilor din Ungaria (MKVK)

În perioada 18-20 iunie 2010, MKVK a organizat la Hajdúszoboszló o conferinþã
transfrontalierã, cu participarea organizaþiilor profesionale din România, Republi-
ca Moldova, Serbia, Ucraina ºi Slovacia. Invitatul de onoare a fost Philip Johnson,
preºedinte adjunct FEE. CAFR a participat la aceastã conferinþã cu o delegaþie for-
matã din Ion Mihãilescu, preºedinte, Emil Culda, vicepreºedinte, Alexandru
Groza, membru în Consiliul CAFR ºi Adriana Coºa, ºef Departament relaþii inter-
naþionale.

8. Camera Auditorilor din Ucraina (UAA)

În perioada 28-30 mai 2010, prof.univ.dr. Ion Mihãilescu, preºedintele Camerei a
participat la Harkov, în Ucraina, la Conferinþa Practicã ªtiinþificã cu tema
„Responsabilitatea auditorului în cadrul misiunii de asigurare”, în cadrul cãreia
a susþinut o prezentare cu titlul „Principii generale de eticã în activitatea de audit
financiar din România”.

În perioada 24-26 septembrie 2010, vicepreºedintele Camerei, Emil Culda, a par-
ticipat la Conferinþa Internaþionalã de Audit organizatã de UAA la Dneprope-
trovsk, cu tema „Auditul în secolul XXI”. În cadrul conferinþei, tema prezentatã
de Emil Culda s-a referit la „Calitatea – garanþia credibilitãþii auditorului financiar”.
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9. Asociaþia Contabililor ºi Auditorilor Profesioniºti 
din Republica Moldova (ACAP)

În perioada 9-11 martie 2010, o delegaþie a Camerei formatã din Ion Mihãilescu -
preºedinte, Emil Culda, vicepreºedinte, Marius Burduºel, director executiv ºi
Adriana Coºa, ºef Departament relaþii internaþionale, s-a deplasat la Chiºinãu
pentru semnarea unui Acord de Cooperare între CAFR ºi ACAP. Cu prilejul
vizitei a avut loc o întâlnire cu viceministrul Finanþelor din Republica Moldova.
Acordul amintit a fost semnat în cadrul unei conferinþe de presã care a fost urmatã
de o Masã Rotundã cu tema „Bunele practici în dezvoltarea profesiei de audit:
experienþa Camerei Auditorilor Financiari din România”.

Cu sprijinul CAFR, ACAP a organizat în perioada 17-21 mai 2010, la Chiºinãu, un
curs pentru auditorii financiari, cu participarea lectorilor CAFR: Ion Mihãilescu,
preºedinte, Ali Eden, vicepreºedinte, Emil Culda, vicepreºedinte, Horia Neamþu,
vicepreºedinte.
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10. Camera Auditorilor din Lituania (LAR)

O delegaþie a CAFR compusã din preºedintele, Ion Mihãilescu ºi Adriana Coºa,
ºef Departament relaþii internaþionale, a participat în perioada 3-5 iunie 2010 la
conferinþa internaþionalã „Practica de audit în Lituania: experienþã ºi perspec-
tive”, care a reprezentat ºi aniversarea a 10 ani de la înfiinþarea acestui organism
profesional. 

Preºedintele Camerei a susþinut, cu aceastã ocazie, o prezentare cu tema
„Provocãri ale profesiei de audit în contextul european – experienþa României”. 

Aceastã vizitã ºi discuþiile bilaterale purtate au fost urmate de o vizitã la Bucureºti
a unei delegaþii LAR, din care au fãcut parte Saulius Lapšinskas, preºedinte ºi
Algimantas Vizgirda, director, cu ocazia Zilei Naþionale a Auditorului Financiar
din România, prilej cu care a fost semnat ºi Acordul de Cooperare dintre cele douã
organizaþii, în data de 27 octombrie 2010. 



11. Asociaþia Contabililor ºi Auditorilor din Republica
Srpska (AAARS)

Alexandru Groza, membru în Consiliul Camerei, s-a deplasat la Banja Vrucica,
Bosnia ºi Herþegovina, în perioada 22-26 septembrie 2010, pentru a participa la cel
de-al 14-lea Congres AAARS, cu tema „Rolul profesiei financiare ºi contabile în
depãºirea crizei în sectorul financiar”.
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Un eveniment internaþional deosebit al anului 2010 a fost organizarea de cãtre IFAC a
Congresului mondial al Contabililor care constituie o manifestare de tradiþie a profesiei con-
tabile. Desfãºurat pentru prima datã în 1904, Congresul Mondial a avut loc la intervale de cinci
ani, începând din 1977 ºi la intervale de patru ani, începând cu 2002.  

Congresul Mondial, organizat în perioa-
da 8-11 noiembrie 2010 la Kuala Lumpur,
Malaezia, a fost organizat sub forma
unui Forum global, propunând subiecte
de interes pentru o mare varietate de
pãrþi interesate în profesia contabilã.
Tema Congresului din acest an a fost
„Contabilii: susþinerea valorii”. 

Camera a fost reprezentatã la aceastã ma-
nifestare de proporþii, de o delegaþie for-
matã din Ion Mihãilescu, preºedinte,
Emil Culda, vicepreºedinte, Pavel Nãsta-
se, membru al Consiliului ºi Adriana Co-
ºa, ºef Departament relaþii internaþionale.
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Comunicarea

Dupã o reproiectare iniþiatã în trimestrul IV al anului 2010, din prima parte a anu-
lui 2011 publicul vizitator al website-ului Camerei Auditorilor Financiari din
România, www.cafr.ro , îl regãseºte într-o nouã arhitecturã. Cu un design modern,
site-ul este judicios structurat spre a oferi un volum mai bogat de informaþii cu
privire la activitatea Camerei ºi a membrilor sãi, postate în timp real ºi care pot fi
accesate facil ºi rapid.

Astfel, sunt disponibile pe site: Registrul public electronic al auditorilor financi-
ari, legislaþia ºi normele de lucru ale Camerei, date despre programele de pre-
gãtire profesionalã, accesul la profesie, controlul de calitate, publicaþiile editate,
acþiunile pe plan naþional organizate de Camerã, precum ºi activitãþile interna-
þionale la care CAFR participã în calitate de membru cu drepturi depline al IFAC,
FEE ºi FIDEF sau în cadrul programelor de cooperare cu organizaþii profesionale
din alte þãri, adresele de contact ale Departamentelor Camerei.

Site-ul este realizat în douã versiuni: ro-
mânã ºi englezã.

Toate informaþiile de pe site sunt actua-
lizate permanent de cãtre departamen-
tele CAFR, asigurându-se astfel o comu-
nicare transparentã ºi utilã cu principalii
beneficiari, auditorii financiari ºi profe-
sioniºtii contabili.

IV. 

A. Website-ul CAFR - într-o nouã arhitecturã
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În cadrul strategiei de comunicare ºi imagine stabilite de Conferinþa anualã  pen-
tru revista „Audit Financiar”, orientãrile ºi sarcinile trasate de Consiliul CAFR ºi
de Consiliul ªtiinþific al revistei au vizat ridicarea calitativã a articolelor, ancorarea
materialelor publicate în cerinþele informãrii prompte a profesioniºtilor asupra
celor mai noi cercetãri în domeniu în legãturã cu practicile eficiente în materia
auditului ºi raportãrilor financiare, precum ºi privind evenimentele cele mai
importante din viaþa internã ºi internaþionalã a profesiei.

Publicaþia Camerei a intrat în al 9-lea an de apariþie neîntreruptã, pânã la data
întocmirii prezentului raport fiind editate 78 de numere. Calitatea revistei a fost
recunoscutã de mediul academic românesc, obþinând, încã din anul 2007, clasifi-
carea B+ din partea CNCSIS, calificativ reconfirmat ºi pentru anul 2011, în
condiþiile unor rigori mult sporite de evaluare.

Articolele publicate sunt incluse în trei mari baze de date internaþionale –
Ulrich’s, ProQuest ºi Ebsco, iar revista este inclusã în platforma editorialã românã
SCIPIO, ceea ce îi asigurã o bunã vizibilitate în mediul profesional ºi în cel aca-
demic din þarã ºi din strãinãtate. Camera a înregistrat marca revistei la OSIM.

B. Revista „Audit Financiar", publicaþie profesionalã 
de înaltã calitate

Revista este pusã gratuit la dispoziþia auditorilor financiari, potrivit criteriilor stabilite de
Consiliul CAFR, în format tipãrit sau electronic, fiind postatã în varianta informaticã pe site-ul
CAFR, în zona de autentificare. De asemenea, circa 10% din tiraj este distribuit pe bazã de abona-
ment (în format tipãrit sau electronic), pentru promoþie sau schimb de publicaþii cu instituþii ºi
organisme profesionale din þarã ºi din strãinãtate.



Câteva date statistice despre structura celor 12 numere de revistã publicate în
anul 2010, care atestã ancorarea nemijlocitã a revistei în viaþa profesiei:

Articole publicate – 81, din care 1/3 (23 articole) au un caracter practic pro-
fesional direct.

Articolele poartã 160 de semnãturi, în medie 2 autori pentru un articol.

Articole semnate de autori strãini – 14 (cu 18 semnãturi).

În principal, autorii au calitatea de auditori financiari, ori aparþin mediului aca-
demic ºi de cercetare ºtiinþificã din þarã ºi din strãinãtate.

Structura tematicã
Audit financiar – 60 articole (75% din total), din care audit intern – 7 ºi audit
public – 7                                                                                                            

Raportãri financiare ºi contabilitate – 17 articole

Teme diverse conexe ale profesiei (fiscalitate, analizã economicã, manage-
ment) – 5

Studii ºi informaþii privind activitatea CAFR ºi a altor organisme profesio-
nale din þarã ºi din strãinãtate, semnalarea apariþiei de noi cãrþi editate de
Camerã sau propuse de auditorii financiari sau din mediul universitar,
reportaje de la evenimente de profil – 94.
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Revista are site propriu – www.revista.cafr.ro, în cadrul portalului Camerei, în care, în limbile
românã ºi englezã sunt prezentate numerele de revistã pe mãsurã ce apar (coperta, sumarul, rezu-
matele, cuvinte cheie), iar numerele anterioare anului 2010 pot fi citite de toþi cei interesaþi în
varianta integralã în format PDF.
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În strânsã legãturã cu evenimentele ºi activitãþile cu semnificaþie majorã din viaþa
Camerei, în anul 2010 s-au desfãºurat o serie de acþiuni de mediatizare în scopul
informãrii prompte ºi corecte a opiniei publice. Astfel, membri ai Consiliului
Camerei au publicat articole, au acordat interviuri sau au participat la dezbateri
organizate de posturi de televiziune ºi de radio cu impact în domeniul economic,
important pentru piaþa auditului financiar. Tematica abordatã a vizat îndeosebi
rolul auditorilor financiari în perioada actualei crize economice, adaptarea profe-
siei – atât sub aspect organizatoric, cât ºi legislativ – la normele ºi tendinþele
europene ºi internaþionale ale profesiei.

Cu titlu de exemplu, la simpozionul organizat de Camerã cu prilejul Zilei
Naþionale a Auditorului, lucrãrile la cele douã mese rotunde au fost moderate de
ziariºti profesioniºti, iar reportaje, relatãri, informaþii ºi interviuri au apãrut în
emisiunile posturilor de televiziune „The Money Channel”, „Realitatea TV”,
„Antena 3”, de radio „Radio România Actualitãþi”, precum ºi în presa scrisã:
„Adevãrul”, „Economistul”, „Together for Your Business”, „Afacerea”, „Business
Magazin”, „Sãptãmâna Financiarã”, „Business Review” precum ºi în presa localã
ºi au fost difuzate pe reþeaua Agerpres.

Consiliul CAFR ºi Executivul acordã, de asemenea, atenþie prioritarã modului în
care este reflectatã problematica profesiei în mass-media, pentru a sesiza prompt
semnalele referitoare la activitatea auditorilor financiari ºi a profesioniºtilor din
domenii înrudite, printr-un contract de monitorizare a presei cu Agenþia românã
de presã „Agerpres”.

C. Prezenþa activitãþii Camerei în mass-media

În prezent, pe lângã organismul nostru profesional sunt acreditaþi 35 de ziariºti din presa scrisã
centralã ºi localã, de la posturi radio ºi TV, care au fost invitaþi ºi au participat la evenimentele
organizate de Camerã, opinia publicã fiind informatã prompt ºi eficient despre primirea CAFR
ca membru cu drepturi depline în FEE, despre simpozionul profesional organizat cu prilejul Zilei
Naþionale a Auditorului Financiar sau la inaugurarea Reprezentanþei Nord-Est a Camerei.



Situaþia patrimonialã ºi financiarã 
a Camerei

Evoluþia principalelor cifre caracteristice ale Camerei în ultimele douã exerciþii
financiare se prezintã astfel:

Veniturile Camerei provenite din cotizaþiile membrilor au reprezentat în anul 2010
cca. 61%, cele din tarife de înscriere ºi de examinare cca. 19%, cele din organizare
de cursuri de pregãtire profesionalã cca. 12%, venituri din dobânzi din plasarea
disponibilitãþilor cca. 5% ºi venituri din activitatea economicã cca. 3% din totalul
veniturilor Camerei.

Cheltuielile Camerei au avut ca destinaþie, pe de-o parte, întreþinerea ºi
funcþionarea Camerei în proporþie de 65%, iar, pe de altã parte, sprijinirea profe-
siei de auditor financiar în proporþie de 35%. De asemenea, urmãrind dinamica
cheltuielilor, cele efectuate în sprijinul profesiei au crescut cu 1% faþã de anul
precedent, în timp ce cheltuielile de funcþionare au crescut cu 14%. 

Patrimoniul CAFR a crescut cu 25% de la 8.044.996 lei la 31.12.2009 la 10.095.133
lei la 31.12.2010, în principal datoritã noilor plasamente în titluri de stat.
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V. 



Rezultatele activitãþii financiare a Camerei pe anul 2010

Situaþia patrimonialã:

Activul net contabil existent la 31 decembrie 2010 este de 9.810.505 lei faþã de
7.852.023 lei la 31 decembrie 2009, având o creºtere de 1.958.482 lei, respectiv 25%.

În structura activului net contabil se constatã urmãtoarele evoluþii:

- valoarea activelor imobilizate la 31 decembrie 2010 este de 2.974.775 lei
faþã de 3.044.155 lei la 31 decembrie 2009, având o scãdere de 1%;

- valoarea activelor circulante la 31 decembrie 2010 este de 7.087.332 lei
faþã de 4.971.719 lei la 31 decembrie 2009, cu o creºtere de 43%, datoritã
în principal creºterii plasamentelor în titluri de stat;

- cheltuielile în avans au crescut de la 29.122 lei în anul 2009, la 33.026 lei
în anul 2010;

- valoarea datoriilor la 31 decembrie 2010 este de 265.478 lei faþã de
176.596 lei la 31 decembrie 2009, cu o creºtere de 50% ºi reprezintã numai
datorii faþã de furnizori  curenþi ºi obligaþii salariale ce au fost stinse inte-
gral în cursul lunii ianuarie 2011;
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Organizarea ºi conducerea contabilitãþii CAFR se þine potrivit Legii Contabilitãþii nr. 82/1991 cu
modificãrile ºi completãrile ulterioare ºi Ordinului ministrului economiei ºi finanþelor nr.
1969/2007 privind Reglementãrile contabile pentru persoanele juridice fãrã scop patrimonial.
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Ponderea fiecãrui element în structura activului net contabil se prezintã astfel:

- o pondere însemnatã în cadrul elementelor patrimoniale de activ o deþin
activele imobilizate (30%), respectiv 2.974.775 lei. În cadrul acestora,
imobilizãrile corporale înregistreazã la finele anului 2010, 2.934.920 lei ºi
se concretizeazã în sediul CAFR, mobilier, aparaturã biroticã, mijloace de
transport etc.

- activele circulante deþin ponderea cea mai mare în cadrul elementelor
patrimoniale, respectiv  72%. Valoarea acestora la finele anului 2010 este
în sumã de 7.087.332 lei. În cadrul activelor circulante, disponibilitãþile
bãneºti ºi plasamentele pe termen scurt reprezintã 97%.

- datoriile reprezintã 2.70% din totalul surselor de finanþare. Acestea se
concretizeazã în obligaþii faþã de furnizorii curenþi, precum ºi obligaþiile
ce decurg din drepturile salariale ce s-au stins în cursul lunii ianuarie
2011.

În cursul anului 2010, evoluþia fiecãrui element în structura activului net con-
tabil se prezintã astfel:

- activele imobilizate au scãzut cu 1% ºi aceasta se datoreazã cheltuielilor
cu amortizarea acestora;

- activele circulante au crescut cu 43%, iar, în cadrul acestora, disponibi-
litãþile ºi investiþiile financiare pe termen scurt înregistreazã o creºtere de
45%;

- datoriile au crescut cu 50%, aceastã creºtere fiind datoratã faptului cã
obligaþiile salariale ºi faþã de furnizorii curenþi aferente lunii decembrie
2010 ºi care au fost achitate în luna ianuarie 2011 au fost mai mari decât
în perioada similarã a anului precedent.
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Informaþiile de naturã financiar contabilã furnizate de bilanþ construiesc o imagine favorabilã a
poziþiei financiare a Camerei, aspect ce se poate observa prin gradul ridicat al capitalurilor pro-
prii (97% din sursele de finanþare ale Camerei) faþã de datoriile economice (2,60% din sursele de
finanþare ale Camerei).


