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Cu certitudine, anul 2012 a reprezentat o pe-
rioadă definitorie în evoluţia activităţii de
audit financiar în ţara noastră. Este cu totul
remarcabil faptul că, pe fondul turbulenţelor
generate de criza economică globală care a
marcat şi viaţa social-economică a României,
organizaţia noastră profesională s-a întărit
atât din punct de vedere al numărului de
membri – care a trecut de 4000, cât şi în pri-
vinţa nivelului profesional înalt, demonstrat
în îndeplinirea misiunilor de audit. În majori-
tate covârşitoare contractele de servicii de
audit şi non-audit, obţinute pe o piaţă aflată
în contracţie, au fost onorate cu exigenţă şi
competenţă, fapt remarcat şi cu prilejul in-
specţiilor de calitate efectuate de Departa-
mentul de resort, independent, al Camerei
Auditorilor Financiari din România.

Spre o asemenea evoluţie general pozitivă şi-
au pus amprenta maturitatea corpului de au-
ditori financiari dobândită pe parcursul anilor
care au trecut de la înfiinţarea Camerei, preo-
cuparea tot mai pregnantă a membrilor săi
pentru însuşirea, aplicarea şi permanenta

adaptare a preceptelor Standardelor Interna-
ţionale de Audit şi ale Codului Etic al profe-
siei. Şi, cu siguranţă, este necesar să apreciem
că în obţinerea unui asemenea prestigiu pro-
fesional se regăsesc şi acţiunile întreprinse în
sprijinul membrilor de Consiliul şi Executivul
Camerei. Ne referim îndeosebi la roadele care
au început să apară odată cu preluarea pre-
gătirii profesionale continue direct de către
Cameră, fapt care a determinat o mai adec-
vată structurare a programelor de studiu şi o
îmbunătăţire calitativă a cursurilor, care au
fost judicios adaptate la cerinţele actuale ale
pieţei de audit. Pe acelaşi plan, măsura de a
organiza pregătirea în funcţie de solicitările
membrilor atât în sistem clasic – în săli de
curs, precum şi în sistem e-learning a fost de
natură să sporească interesul şi participarea
membrilor la această activitate.

Tot în sprijinul membrilor se cuvin eviden-
ţiate acţiunea de modernizare a sediului Ca-
merei – prin care se oferă condiţii mai bune
de lucru şi posibilitatea organizării în regie
proprie a unor manifestări profesionale, pre-
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cum şi activitatea desfăşurată în teritoriu la
cele două reprezentanţe zonale de la Iaşi şi
Braşov.

Desigur, anul 2012 a însemnat şi o perioadă
de provocări pentru profesie, generate în
principal de unele incoerenţe din partea or-
ganizatorilor de licitaţii pentru selectarea
ofertelor şi obţinerea contractelor de audit,
îndeosebi în domeniul finanţărilor din fon-
duri europene.

În acest domeniu, Consiliul Camerei a între-
prins şi întreprinde în continuare demersuri
la Autoritatea de Management pentru Pro-
iecte Europene pentru clarificarea categorii-
lor de servicii care pot fi solicitate auditorilor
financiari, criteriile corecte de evaluare a ca-
lităţii prestaţiilor, astfel încât să fie eliminată
tendinţa de apreciere exclusivă pe baza pre-
ţului cel mai mic oferit, care nu întotdeauna
reprezintă o garanţie a performanţelor unei
misiuni de audit.

Pe de altă parte, în perioada ce face obiectul
prezentului Raport, Camera, prin Consiliul
său, a avut o poziţie activă în evaluarea şi pre-
gătirea unor reforme de ordin structural şi
funcţional în activitatea de audit, aflate sub
formă de proiecte elaborate la nivel euro-
pean, care fac obiectul dezbaterii atât în in-
stituţii cum sunt Comisia Europeană şi
Parlamentul European, cât şi în cadrul unor
organizaţii profesionale internaţionale de
prestigiu, precum IFAC, FEE şi FIDEF, din care
Camera Auditorilor Financiari din România
face parte ca membru cu drepturi depline.

Iniţiate cu scopul declarat al asigurării ridicării
calităţii activităţii de audit, cu garanţia că mi-
siunile de audit servesc în cele mai bune con-
diţii interesului public, ideile avansate în
proiectele de modificare a Directivei Euro-
pene a auditului şi de introducere a unui Re-
gulament de aplicare a acesteia au stârnit o
serie de controverse în cursul dezbaterii lor.
Camera şi-a exprimat cu claritate şi precizie
obiecţiile pe care le-a considerat necesare,
precum şi propriile propuneri care în bună
măsură coincid cu cele formulate de Federa-
ţia Europeană a Contabililor – FEE. Ideea de
bază pe care am susţinut-o cu diferite prile-

juri, la forumurile de dezbateri desfăşurate în
cursul anului 2012 şi pe care o susţinem în
continuare este aceea ca măsurile preconi-
zate la nivel european, unele deosebit de
sensibile, să fie supuse unui temeinic studiu
de impact, date fiind implicaţiile atât asupra
profesiei contabile şi de audit şi a valorilor de
bază ale acesteia, care sunt independenţa,
obiectivitatea şi transparenţa, cât mai ales
asupra economiei de piaţă în general, sub as-
pectul satisfacerii interesului public prin asi-
gurarea credibilităţii informaţiilor contabile.

Pentru atingerea obiectivelor la care ne-am
referit şi în sensul garantării prezervării coor-
donatelor de bază ale profesiei, ne-am spriji-
nit pe poziţia şi prestigiul câştigate de
Cameră în concertul internaţional şi euro-
pean al profesiei, dobândită atât ca membri
ai organizaţiilor profesionale internaţionale,
cât şi în temeiul relaţiilor bilaterale perfectate
cu organizaţii profesionale din Europa şi din
întreaga lume. De asemenea, pe plan intern
Camera joacă un rol activ în relaţiile cu insti-
tuţiile statului şi cu organizaţiile profesiei, cu
mediul de afaceri şi cu mediul academic, în
vederea perfecţionării mecanismelor juridice
şi a afirmării profesiei noastre.

Firesc, pentru a rezolva eficient problemele
profesiei, ale activităţii de audit Consiliul Ca-
merei întreprinde cu perseverenţă demersu-
rile necesare şi adoptă măsurile aflate în sfera
sa de competenţă, potrivit mandatului încre-
dinţat de Conferinţă. Mesajul pe care dorim
să-l transmitem şi cu acest prilej societăţii ro-
mâneşti este că profesioniştii în audit sunt te-
meinic racordaţi la cerinţele epocii pe care o
trăim, sunt şi vor fi în continuare pregătiţi
pentru a răspunde cu exigenţă profesională,
cu misiuni de calitate scopului îmbunătăţirii
climatului de afaceri, întăririi încrederii în me-
canismele pieţei atât de necesară pentru re-
vitalizarea şi relansarea economiei.

Prof. univ. dr. Horia Neamţu,
preşedintele Camerei Auditorilor Financiari

din România
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Anul 2012 a fost al treisprezecelea an de ac-
tivitate al CAFR şi al doilea an de activitate al
actualului Consiliu al Camerei Auditorilor Fi-
nanciari din România, ales în iunie 2011.

Organele de conducere ale Camerei sunt:
Conferinţa Camerei, Consiliul Camerei şi Bi-
roul Permanent al Consiliului Camerei.

În anul 2012, Conferinţa naţională ordinară
anuală a avut loc la data de 21 aprilie. Confe-
rinţa naţională este organul superior de con-
ducere al Camerei Auditorilor Financiari din
România, fiind formată din toţi membrii cu
drept de vot ai acesteia şi care adoptă, con-
form legii, următoarele documente:

1. raportul anual de activitate a Consiliului
Camerei;

2. situaţiile financiare anuale ale Camerei;

3. raportul comisiei de auditori statutari asu-
pra gestiunii financiare a Consiliului Came-
rei;

4. execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli;

5. proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli;

6. programul de activităţi al Consiliului Ca-
merei .

Activitatea curentă a CAFR a fost condusă de
preşedinte, prof. univ. dr. Horia Neamţu, ală-
turi de membrii Biroului Permanent şi cei ai
Consiliului Camerei, respectiv: Carmen Ma-
taragiu – prim-vicepreşedinte; prof. univ. dr.
Ana Morariu - vicepreşedinte; dr. Georgeta
Petre - vicepreşedinte, Ana Dincă - vicepre-
şedinte, prof. univ. dr. Pavel Năstase – mem-
bru al Consiliului, Scarlat Orzescu - membru
al Consiliului, prof. univ. dr. Tatiana Dănescu
- membru al Consiliului, Elena Iordache -
membru al Consiliului, Mircea Bozga - mem-
bru al Consiliului, conf. univ. dr. Daniel Botez
- membru al Consiliului. Totodată, Consiliul
Camerei a beneficiat de sprijinul preşedinte-
lui de onoare, prof. univ. dr. Ion Mihăilescu. 
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Conform prevederilor legale, Biroul perma-
nent al Consiliului Camerei a avut întruniri lu-
nare, iar Consiliul Camerei s-a întâlnit o dată
la trei luni. 

Aparatul executiv al Camerei este condus de
directorul executiv, dr. Marius Burduşel, care
coordonează următoarele departamente:

F Departamentul de admitere, pregătire
continuă şi stagiari (DAPCS);

F Departamentul de servicii pentru
membri (DSM);

F Departamentul de monitorizare şi com-
petenţă profesională (DMCP);

F Departamentul de etică, conduită profe-
sională, investigaţii şi resurse umane
(DECPI şi RU);

F Departamentul de contabilitate, raportări
financiare şi IT (DCRF şi IT);

F Departamentul de relaţii publice, interne
şi internaţionale (DRPII);

F Departamentul de reglementare a activi-
tăţii de audit intern (DRAI);

F Serviciul administrativ;

F Biroul promovare imagine (BPI);

F Compartimentul secretariat.
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Activităţi marcante 
ale anului 2012
S Reorganizarea programului de pregă-

tire profesională, prin introducerea plat-
formei de cursuri on-line alături de
sistemul clasic de învăţământ. Totodată,
programul de pregătire profesională este
organizat exclusiv de către CAFR.

S Implicarea activă a Consiliului CAFR, cu
privire la propunerile Comisiei Euro-
pene privind reforma auditului – noul
proiect de directivă privind auditul statu-
tar, care amendează Directiva 43/2006/
CE şi noul proiect de Regulament privind

cerinţele specifice referitoare la auditul
statutar al entităţilor de interes public.

S Editarea unei noi versiuni, 2012, a Ghidu-
lui pentru un audit de calitate emis de
Institutul Contabililor Autorizaţi din Sco-
ţia, care reflectă prevederile Standardelor
Internaţionale de Audit Clarificate. 

S Deschiderea unei noi reprezentanţe re-
gionale, la Braşov, care acoperă zona de
Centru a României, astfel încât, în pre-
zent, Camera Auditorilor Financiari din
România funcţionează în sediul central
din Bucureşti şi în cele două reprezen-
tanţe zonale, la Iaşi şi Braşov.
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S O nouă revistă, „Practici de Audit”, 
tipărită sub egida Camerei, care 
vizează aspecte practice în domeniul
auditului financiar.



S Implicarea activă în elaborarea propu-
nerilor de modificare a Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr. 90/2008 pri-
vind auditul statutar al situaţiilor finan-
ciare anuale şi al situaţiilor financiare
anuale consolidate, materializate în Or-
donanţa Guvernului nr.23/2012.

S Colaborarea cu organismul de supra-
veghere publică în vederea realizării op-
time a supravegherii activităţii de audit
statutar, în condiţiile legii.

S Organizarea diferitelor evenimente şi
acţiuni pentru membrii CAFR: Confe-
rinţa anuală a auditorilor financiari, 2012,
seminarii profesionale, stabilirea de proto-
coale cu instituţiile de învăţământ supe-
rior pentru a facilita accesul la profesie, în
condiţiile legii.

S Organizarea testului pentru accesul la
stagiu şi a examenelor şi testelor de
aptitudini pentru dobândirea calităţii
de auditor financiar.

S Extinderea sediului CAFR prin supra-
etajarea cu un nivel, unde s-a amenajat o
sală de cursuri multifuncţională care aco-
peră 120 locuri.

S Proiectarea unei noi baze de date cu-
prinzând auditorii financiari, persoane fi-
zice şi firme de audit, care să răspundă
cerinţelor supravegherii sau raportărilor
către alte organisme profesionale inter-
naţionale unde CAFR este membru.

S Reprezentarea profesiei la evenimente
naţionale şi internaţionale şi colaborarea
cu organizaţii de prestigiu ale profe-
siei, la nivel naţional şi internaţional.
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Informaţii generale 
privind activitatea CAFR 
în anul 2012
La 31 decembrie 2012 Camera înregistra
următoarea situaţie privind membrii per-
soane fizice, firme de audit şi stagiari în acti-
vitatea de audit financiar:

S 4251 persoane fizice;

S 973 firme de audit;

S 1640 stagiari

În anul 2012 au solicitat înscrierea ca
membri ai Camerei:

S 281 de persoane fizice, dintre care
225 membri activi şi 56 membri no-
nactivi.

S 58 de firme de audit.

Statistica solicitărilor referitoare la suspen-
darea sau retragerea calităţii de membru
sau schimbarea statutului din Registrul pu-
blic al auditorilor financiari pentru anul 2012
este următoarea:

S Suspendări: 12 auditori financiari,
persoane fizice şi 1 persoană juridică

S Retrageri: 24 persoane fizice şi 21
persoane juridice

În anul 2012 au devenit stagiari în activitatea
de audit 429 de persoane, astfel: 

S 208 stagiari care au fost declaraţi
admişi la testul de verificare a cu-
noştinţelor în domeniul financiar-
contabil;

S 137 stagiari cărora li s-a echivalat
testul de acces cu un program de
master

S 74 stagiari care efectuează stagiul
în paralel şi la CECCAR

S 9 membri ACCA 

În anul 2012 organele alese cu rol reprezen-
tativ de conducere, decizie şi control, respec-
tiv Consiliul Camerei, Biroul Permanent al
Consiliului Camerei, preşedintele Camerei şi
conducerea executivă au emis un număr de:

S 56 Hotărâri ale Consiliului CAFR

S 2 Decizii ale Biroului Permanent

S 45 Ordine ale preşedintelui Camerei

S 22 Dispoziţii ale directorului execu-
tiv
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1. Evenimente organizate pentru
membrii CAFR

2. Extinderea ariei teritoriale a CAFR

3. Activitatea permanentă a CAFR 
pentru membrii săi

4. Grupul de lucru constituit la nivelul
CAFR

5. Modernizarea site-ului CAFR şi a
bazei de date a Camerei

1. Evenimente organizate 
pentru membrii CAFR 
S Conferinţa anuală a auditorilor 

financiari

S Ziua Naţională a Auditorului Fi-
nanciar din România

S Seminarii şi întâlniri profesionale

Conferinţa anuală a auditorilor 
financiari

La conferinţa din 2011 au participat auditorii
financiari care şi-au îndeplinit toate obliga-
ţiile către Cameră la termenele stabilite prin
hotărârile acesteia. In cadrul Conferintei s-au
prezentat următoarelor documente:
- Raportul de activitate al Consiliului Ca-

merei pentru anul 2011, 
- Situaţiile financiare anuale ale CAFR

pentru exerciţiul 2011, 
- Execuţia bugetului de venituri şi cheltu-

ieli pentru exerciţiul 2011, 
- Bugetul de venituri şi cheltuieli pentru

anul 2012, 
- Raportul Comisiei de auditori statutari

asupra situaţiilor financiare ale CAFR
pentru anul 2011, 

- Programul de activităţi al Consiliului
CAFR pentru anul 2012.

Documentele au fost discutate şi aprobate de
participanţi.
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Activităţi în sprijinul membrilor Camerei

La data de 21
aprilie 2012, 
la Palatul 
Patriarhiei, 
a avut loc 
Conferinţa
anuală 
ordinară 
a CAFR



Ziua Naţională a Auditorului 
Financiar din România

Ziua Naţională a Auditorului Financiar din
România este anual sărbătorită la 26 octom-
brie şi în anul 2012 a fost celebrată în cadru
festiv cu ocazia organizării pregătirii profesio-
nale în sistem clasic la:

S Bucureşti 26 octombrie 2012, Aula
Universităţii „Artifex”

S Constanţa 27 octombrie 2012, Sala
Callatis, Hotel Malibu

Au fost punctate acţiunile întreprinse în ulti-
mul timp în sprijinul membrilor şi al stagiari-
lor, prin promovarea propunerilor şi ob   ser-
 va ţiilor la proiectul de modificare a Directivei
2006/43 CE.

De asemenea, a fost sărbătorită împlinirea a
10 ani de apariţie neîntreruptă a revistei
„Audit Financiar”, prilej cu care preşedintele
Camerei a acordat Distincţia de excelenţă
prof. univ. dr. Florin Georgescu, primul pre-
şedinte al Camerei. 

Acest moment a fost marcat prin prezentarea
unui film, care a surprins principalele activi-
tăţi ale CAFR, din ultimii ani de activitate. Tot -
odată, cu această ocazie, au fost atribuite
distincţii şi premii persoanelor care au avut o
activitate marcantă pentru revista „Audit Fi-
nanciar”.
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Seminarii şi întâlniri profesionale

1. Întâlniri profesionale ale conducerii
CAFR cu auditorii financiari pe tema Noilor
Propuneri ale Comisiei Europene privind
politica de audit, au avut loc astfel:

S Braşov, în data de 18 februarie 2012,
Hotel Aro Palace. Au participat auditorii
financiari din zona CENTRU (Alba, Bra-
şov, Covasna, Harghita, Mureş, Prahova,
Sibiu);

S Timişoara, în data de 24 februarie 2012
la Universitatea de Vest din Timişoara,
Facultatea de Economie şi Administrare
a Afacerilor, au participat auditorii finan-
ciari din zona VEST (Arad, Caraş Severin,
Hunedoara,Timiş);

S Cluj-Napoca, în data de 3 martie 2012
la Universitatea Babeş-Bolyai. Au partici-
pat auditorii financiari din regiunea
Nord-Vest (Bihor, Bistriţa Năsăud, Cluj,
Maramureş, Sălaj, Satu Mare);

S Bucureşti 2 aprilie 2012, Hotel Mar-
riott, unde au participat membri ai Con-

siliului CAFR, membri ai Comisiei de au-
ditori statutari, ai Comitetului de exce-
lenţă, reprezentanţi ai firmelor din TOP
50 şi reprezentantul din partea Consiliu-
lui pentru Supravegherea în Interes Pu-
blic a Profesiei Contabile.

La dezbateri au participat:

- Sebastian Bodu – europarlamentar,
raportor al Parlamentului European
cu privire la politica de audit;

- Martin Manuzi – director regional
pentru Europa al Institutului Contabi-
lilor Autorizaţi din Anglia şi Ţara Gali-
lor. 

În cadrul acestor întâlniri, preşedintele CAFR
a prezentat conţinutul noilor propuneri ale
CE privind reforma auditului, dorind să afle
opiniile şi impactul pe care acestea îl vor avea
asupra auditorilor din România. Totodată, în
urma acestor dezbateri s-a redactat poziţia
oficială a CAFR în legătură cu propunerile CE
privind politica de audit.
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2. Seminarii organizate de ACCA, la care au
fost invitaţi să participe, gratuit, membrii
CAFR:

S La Cluj-Napoca, în 22 octombrie 2012,
seminarul cu tema „Modificări recente
ale legislaţiei fiscale care au impact
asupra înregistrărilor contabile”. În ca-
drul sesiunii de discuţii şi prezentări,
CAFR a fost reprezentată de Emil
Culda, membru de onoare al Camerei.

S La Timişoara, în 29 noiembrie 2012, se-
minarul cu tema: „Problema întârzierii

efectuării plăţilor, E-invoicing & Criza
Zonei Euro”. Discuţia s-a bazat pe modul
în care companiile mici gestionează cre-
ditele, a evidenţiat rolul noii Directive UE
privind întârzierea efectuării plăţilor, pe
care statele membre trebuie să o trans-
pună în legislaţia naţio nală până la 16
martie 2013 şi a analizat modul în care
companiile încearcă să rezolve problema
întârzierii efectuării plăţilor.
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3. Sesiuni tehnice de instruire organizate
împreună cu Oficiul Naţional de Prevenire
şi Combatere a Spălării Banilor 

Ca urmare a necesităţii continuării organizării
sesiunilor de instruire dedicate conştientizării
entităţilor raportoare privind importanţa par-
ticipării active la funcţionarea eficientă a sis-
temului de prevenire şi combatere a spălării
banilor şi finanţării terorismului, Camera Au-
ditorilor Financiari din România a organizat
împreună cu Oficiul Naţional de Prevenire
şi Combatere a Spălării Banilor două se-
siuni de pregătire profesională din Planul
de instruire profesională destinată entităţilor
raportoare prevăzute la art.8 din Legea
656/2002 cu modificările şi completările ul-
terioare:

S 26 iunie 2012, 

S 26 noiembrie 2012 

În cadrul acestor evenimente lectori ai Oficiu-
lui Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălă-
rii Banilor au susţinut prelegeri pe teme
referitoare la:

S Clarificări privind modalitatea de apli-
care a Legii nr.656/2002 cu modificările
şi completările ulterioare. Relaţia confor-
mitate-supraveghere în domeniul CSB;

S Regimul sancţiunilor internaţionale şi al
finanţării terorismului. Cerinţe, regle-
mentări şi mod de aplicare;

S Tipologii de spălare a banilor;

S Raportarea on-line. 



2. Extinderea ariei teritoriale 
a CAFR

La 28 iunie 2012, la Braşov, a fost inaugu-
rată cea de a doua reprezentanţă regio-
nală a Camerei Auditorilor Financiari din
România (CAFR) pentru cei 582 membri ai

CAFR, din care 478 persoane fizice şi 104 per-
soane juridice, din zona Centru. Reprezen-
tanţa se adresează auditorilor financiari din
judeţele Alba, Braşov, Covasna, Harghita,
Mureş, Prahova şi Sibiu.
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3. Activitatea permanentă a
CAFR pentru membrii săi

S Monitorizarea activităţii auditorilor
financiari:

- îndeplinirea de către membrii Camerei
a obligaţiilor către CAFR în ceea ce pri-
veşte completarea declaraţiei referi-
toare la statutul de activ sau nonactiv,
a declaraţiei de activitate/raportului
anual, precum şi a încheierii poliţei de
asigurare pentru riscul profesional;

- urmărirea gradului de achitare a coti-
zaţiilor fixe şi/variabile, după caz, de
către auditorii financiari persoane fi-
zice şi/juridice, membri ai Camerei;

- acordarea vizei anuale necesare pen-
tru desfăşurarea activităţii de audit fi-
nanciar, conform reglementărilor apli  -
cabile, adoptate de Cameră.
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S Atribuirea calităţii de membru, 
persoane fizice şi juridice

S Retragerea şi suspendarea, la cerere,
din Registrul public al auditorilor fi-
nanciari, a auditorilor financiari atât
persoane fizice, cât şi persoane juridice 

S Modificări legislative cu privire la 
calitatea de membru CAFR

Întrucât activitatea Camerei privind înscrie-
rea, evidenţa, retragerea şi suspendarea per-
soanelor fizice şi autorizarea, înscrierea,
evidenţa, retragerea şi suspendarea persoa-
nelor juridice din Registrul public al auditori-
lor financiari se desfăşura în baza a 8 hotărâri
emise de Consiliul CAFR, având astfel un pro-
ces greoi de lucru, atât din partea executivu-
lui CAFR, cât şi din partea membrilor Ca me rei,
s-a decis elaborarea unui singur act normativ,
care să reglementeze aceste activităţi şi care
să aducă clarificări procesului existent, acolo
unde era cazul. Astfel, Consiliul CAFR a adop-
tat Hotărârea nr. 16/2012 privind atribuirea
calităţii de membru, înscrierea, evidenţa, re-
tragerea şi suspendarea persoanelor fizice şi
autorizarea, înscrierea, evidenţa, retragerea
şi suspendarea persoanelor juridice în şi din
Registrul public al auditorilor financiari, pu-
blicată în Monitorul Oficial nr. 543/2012.

Hotărârea reglementează:

a. Procedura privind atribuirea calităţii de
membru al Camerei, persoanelor fizice

b. Procedura privind înscrierea persoanelor
fizice în Registrul public al auditorilor fi-
nanciari

c. Obţinerea vizei anuale

d. Evidenţa persoanelor fizice în perioada în
care deţin calitatea de membru al Came-
rei şi sunt înscrise în Registrul public al au-
ditorilor financiari

e. Evidenţa auditorilor financiari, membri ai
Camerei, persoane fizice, pentru care
există o hotărâre de sancţionare rămasă
definitivă de suspendare a activităţii, în
condiţiile legii

f. Suspendarea la cerere a auditorilor finan-
ciari, persoane fizice, din Registrul public
al auditorilor financiari

g. Radierea la cerere a auditorilor financiari,
membri ai Camerei, persoane fizice, care
doresc să renunţe la calitatea de membru
al Camerei

h. Retragerea calităţii de membru al Camerei
prin hotărâre a Consiliului

i. Reatribuirea calităţii de membru al Came-
rei auditorilor financiari, persoane fizice,
care au renunţat sau cărora li s-a retras
această calitate

j. Procedura de înregistrare a auditorilor fi-
nanciari activi ca persoane fizice autori-
zate

k. Procedura privind autorizarea firmelor de
audit şi înscrierea ca membru în Registrul
public al auditorilor financiari

l. Evidenţa persoanelor juridice, în perioada
în care deţin calitatea de membru al Ca-
merei şi sunt înscrise în Registrul public al
auditorilor financiari

m. Suspendarea auditorilor financiari, per-
soane juridice, din Registrul public al au-
ditorilor financiari

n. Radierea la cerere a auditorilor financiari,
membri ai Camerei, persoane juridice,
care doresc să renunţe la calitatea de
membru al Camerei

o. Retragerea calităţii de membru al Came-
rei, persoană juridică prin hotărâre a Con-
siliului

p. Reatribuirea calităţii de membru al Came-
rei auditorilor financiari, persoane juridice,
care au renunţat sau cărora li s-a retras
această calitate

q Publicarea anuală a Registrului public al
auditorilor financiari, persoane fizice şi
persoane juridice, în Monitorul Oficial al
României

r. Publicarea trimestrială a modificărilor
operate în Registrului public al auditorilor
financiari, persoane fizice şi persoane ju-
ridice în Monitorul Oficial al României

s. Actualizarea lunară a informaţiilor din Re-
gistrul public electronic al auditorilor fi-
nanciari, persoane fizice şi persoane
juridice.
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S Suport tehnic acordat membrilor

- eliberare de adeverinţe solicitate de
membrii Camerei, 

- răspunsuri la diferite probleme ridi-
cate de auditorii financiari, 

- suport tehnic privind accesarea spa-
ţiului privat de pe site-ul Camerei, în
vederea completării on-line a rapor-
tului de activitate,

- comunicarea prin internet şi e-mail
către membrii Camerei a principale-
lor activităţi desfăşurate de CAFR.

S Publicarea Registrului public al audi-
torilor financiari în Monitorului Ofi-
cial al României, partea I, astfel:

a. ANUAL

În luna ianuarie 2012, a fost editat Regis-
trul public al persoanelor fizice şi persoa-
nelor juridice, în vederea publicării în
Monitorul Oficial, Partea I (publicat în data
de 14 februarie 2012).

b. TRIMESTRIAL

În lunile aprilie, iulie şi octombrie 2012 au
fost efectuate modificările intervenite în
trimestrele I, II, III şi, în urma aprobării ho-
tărârilor de Consiliu, acestea au fost publi-
cate în Monitorul Oficial în datele: 

- Trimestrul I: 18 mai 2012

- Trimestrul II: 11 septembrie 2012

- Trimestrul III: 15 noiembrie 2012

4. Grupul de lucru constituit 
la nivelul CAFR

Grupul de lucru, reactivat în anul 2011, a fost
sesizat în decursul anului 2012 cu diferite
probleme de interes pentru membrii CAFR.
Grupul de lucru, care activează pe lângă De-
partamentul de servicii pentru membri, are
rolul de a soluţiona probleme profesionale
care apar în piaţa auditului financiar cu care
se confruntă membrii noştri. Amintim că din
acesta fac parte profesionişti cu experienţă,
care sunt parteneri sau colaboratori ai unor
firme importante de audit, pe care le menţio-
năm în cele ce urmează: PRICEWATERHOUSE
COOPERS AUDIT S.R.L., MAZARS ROMANIA
S.R.L.; ERNST & YOUNG ASSURANCE SERVI-
CES S.R.L.; RSM SCOT S.R.L., IRAMTAS SERV
S.R.L., SOTER S.R.L., ROEDL&PARTNER AUDIT
S.R.L., T&T AUDIT S.R.L., KPMG AUDIT S.R.L.,
ELF EXPERT S.R.L., TPA HORWATH QUINTUS
AUDIT S.R.L., DELOITTE AUDIT S.R.L.

Exemple de probleme dezbătute în cadrul
grupului de lucru:

F cerinţa întocmirii auditului cu aplicarea
Standardului de Audit ISRS 4400, 

F necesitatea şi oportunitatea stabilirii mo-
dului agreat de CNVM privind raportarea
auditorilor cu privire la corectitudinea
aplicării art. 24 alin (1) lit. b) şi c) din legea
nr. 297/2004,

F obligativitatea auditării societăţilor co-
merciale SRL care au în obiectul secundar
de activitate leasingul operaţional, con-
form prevederilor Ordonanţei Guvernului
nr. 51/1997 privind operaţiunile de lea-
sing şi societăţile de leasing.



5. Modernizarea site-ului CAFR
şi a bazei de date a Camerei

S Site-ul Camerei într-o nouă prezen-
tare şi cu o formă mai accesibilă pen-
tru membri

Pe parcursul anului 2012 s-a finalizat procesul
de modernizare a site-ului şi a bazei de date

a CAFR. Astfel, site-ul are un design nou, mai
uşor de accesat, iar auditorii financiari au po-
sibilitatea să-şi completeze Rapoartele de ac-
tivitate în format electronic şi să le transmită
Camerei on-line prin utilizarea unui user şi a
unei parole şi, totodată, au acces direct din
site-ul nostru la platforma de cursuri în sis-
tem e-learning
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Dinamica accesării site-ului www.cafr.ro este
prezentată în  graficul de mai jos.

Totodată, noua bază de date a Camerei oferă
statistici mult mai complexe cu privire la
structura membrilor noştri, la tipul de activi-

tăţi desfăşurate de către aceştia, dar şi infor-
maţii pentru inspecţiile de calitate desfăşu-
rate de către Departamentul de monitorizare
şi competenţă profesională.



La sfârşitul anului 2012, activitatea CAFR se desfăşura prin sediul central, din Bucureşti şi prin
două reprezentanţe deschise în zona de Centru şi de Nord-Est. 
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Activitatea reprezentanţelor CAFR în anul 2012

S Reprezentanţa Centru –
Braşov

În iunie 2012, s-a deschis la Braşov,
Reprezentanţa Regională a Camerei
Auditorilor Financiari din România
pentru zona Centru. Au participat la
eveniment membrii Consiliului Ca-
merei, auditori financiari din zona Re-
giunii de Dezvoltare Centru,
cuprinzând judeţele Alba, Braşov, Co-
vasna, Harghita, Mureş, Prahova şi
Sibiu, precum şi oficialităţi locale.

În Registrul public al auditorilor fi-
nanciari pentru zona Centru Braşov,
sunt:

- 478 membri persoane fizice,
din care: 399 membri activi şi
79 membri non-activi 

- 104 firme de audit . 

Numărul stagiarilor din zona Centru
este de 201 persoane.



S Reprezentanţa Nord-Est - Iaşi

Anul 2012 a reprezentat al doilea an de ac-
tivitate pentru Reprezentanţa Nord-Est a Ca-
merei. 

În Registrul public al auditorilor financiari
pentru zona de Nord-Est figurează:

- 370 membri persoane fizice, 294 –
membri activi şi 76 membri non-ac-
tivi

- 85 membri firme de audit. 

Numărul stagiarilor în activitatea de audit fi-
nanciar din zona Nord-Est este de 210 per-
soane.

Activităţi desfăşurate 
la nivelul celor două 
reprezentanţe regionale 
Centru şi Nord-Est

F Păstrează legătura cu membrii CAFR, au-
ditori şi stagiari, asigurând desfăşurarea
activităţilor curente (înscriere, finalizare
an de stagiu, viză anuală, încasare cotiza-
ţii etc.) la nivelul reprezentanţei;

F Eliberează adeverinţe şi asigură suport
tehnic pentru membri CAFR;

F Informează periodic membrii CAFR cu
privire la activităţile şi acţiunile între-
prinse de Cameră, cât şi cu ultimele nou-
tăţi din domeniul auditului;

F Asigură îndeplinirea de către membrii
CAFR a tuturor obligaţiilor atât financiare
(cotizaţii fixe şi variabile), cât şi de natură
profesională (pregătire profesională, ra-
port de activitate, poliţă de asigurare
etc.);

F Organizează cursurile de pregătire profe-
sională din zonele teritoriale aferente.
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Reprezentanţele regionale, Centru şi Nord-Est vin în sprijinul membrilor din aria lor de aco-
perire prin creşterea operativităţii transmiterii hotărârilor Camerei către membri, pentru în-
lesnirea obţinerii vizelor anuale şi depunerea Rapoartelor de activitate, precum şi o
monitorizare cât mai atentă cu privire la actualizarea datelor cuprinse în Registrul public al
auditorilor şi a îndeplinirii obligaţiilor membrilor faţă de Cameră.



Persoanele fizice, pentru a obţine calitatea de
auditori financiari şi membri ai Camerei, tre-
buie să îndeplinească cumulativ următoarele
condiţii:

S Să fie licenţiate ale unei facultăţi cu pro-
fil economic sau ale unei alte facultăţi şi
au urmat un program de pregătire supli-
mentară cu profil economic (potrivit
normelor emise de Cameră, privind pro-
gramele de pregătire suplimentară ac-
ceptate de CAFR);

S Să aibă vechime în activitatea financiar-
contabilă de minimum 4 ani; 

S Să promoveze testul de verificare a cu-
noştinţelor în domeniul financiar-conta-
bil, pentru accesul la stagiu;

S Să efectueze un stagiu practic de 3 ani
în activitatea de audit financiar;

S Să satisfacă pe parcursul stagiului cerin-
ţele Codului privind conduita etică şi
profesională în domeniul auditului fi-
nanciar; 

S Să promoveze examenul de compe-
tenţă profesională, organizat la sfârşitul
perioadei de stagiu.
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Accesul la profesia de auditor financiar

Pentru atribuirea calităţii de auditor financiar, cadrul legal este Ordonanţa de Urgenţă nr.
75/1999 a Guvernului României privind activitatea de audit financiar, cu modificările şi com-
pletările ulterioare, coroborate cu prevederile Ordonanţei de Urgenţă nr. 90/2008 privind au-
ditul statutar al situaţiilor financiare anuale şi al situaţiilor financiare anuale consolidate şi
Regulamentul de organizare şi funcţionare a Camerei Auditorilor din România. 

1. Test de acces la stagiu
În cursul anului 2012, în luna februarie, Ca-
mera Auditorilor Financiari din România a or-
ganizat testul de verificare a cunoştinţelor în
domeniul financiar contabil, pentru accesul
la stagiu. La test au participat 211 candidaţi
şi au fost declaraţi admişi 208 stagiari, care 
s-au înscris în anul I de stagiu la CAFR.

2. Echivalarea testului 
de acces la stagiu

S Pentru persoanele care au absolvit un
program de master

În anul 2012, potrivit prevederilor legale, 
s-au acordat excepţii de la testul de verificare
a cunoştinţelor în domeniul financiar-conta-
bil, pentru accesul la stagiu şi de la perioada
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de vechime în domeniul financiar contabil
doar pentru absolvenţii unui program de
master, pentru care există încheiat un proto-
col de colaborare între instituţia de învăţă-
mânt care organizează respectivul program
de master şi CAFR. 

Pe parcursul anului 2012, Camera a semnat
protocoale de colaborare privind echivalarea
programelor masterale cu testul de acces la sta-
giu cu următoarele instituţii de învăţământ
superior:

- Universitatea „Danubius” din Galaţi, pen-
tru programul masteral ,,Audit şi Control
Public şi Privat”;

- Universitatea Creştină „Dimitrie Cante-
mir”, pentru programul masteral ,,Gesti -
une şi Audit Financiar”;

- Universitatea „Constantin Brâncoveanu”
din Piteşti, pentru programul masteral
„Standarde, Reglementări şi Politici Conta-
bile”;

- Universitatea „Babeş-Bolyai” din Cluj-Na-
poca, pentru programele masterale ,,Ex-
pertiză contabilă şi audit” şi „Diagnostic şi
evaluare” .

S Pentru persoanele care au obţinut 
titlul de doctor în contabilitate

La finalul anului 2012, Camera a aprobat, prin
Hotărâre a Consiliul, acordarea de excepţii de
la testul de acces la stagiu şi perioada de ve-
chime în domeniul financiar-contabil pentru
persoanele care au obţinut titlul de doctor în
contabilitate.

S Pentru stagiarii CECCAR

Potrivit Protocolului dintre CAFR şi CECCAR
privind cooperarea în domeniul organizării şi
monitorizării stagiului de pregătire practică,
se pot înscrie direct în anul II de stagiu, la
CAFR, acei stagiari care au susţinut examenul
de acces la stagiul pentru profesia de expert
contabil organizat de CECCAR, au finalizat
primul an de stagiu la CECCAR şi au solicitat
la înscriere efectuarea stagiului în paralel la

CAFR. De asemenea, stagiarii CAFR care au
susţinut testul de acces şi au efectuat anul I
(2011) la CAFR vor avea posibilitatea efectuă-
rii în paralel a stagiului şi la CECCAR, înce-
pând cu anul II.

În anul 2012 s-a aprobat echivalarea testului
de acces la stagiu şi înscrierea în anul II de sta-
giu la CAFR pentru un număr de 74 de sta-
giari CECCAR.

S Pentru membrii şi stagiarii ACCA

Potrivit Protocolului dintre CAFR şi ACCA,
membrii ACCA care nu au experienţă în audit
statutar, precum şi stagiarii ACCA care nu au
obţinut titlul de membru al organismului
profesional pot beneficia de echivalarea tes-
tului de acces la stagiu organizat de CAFR.

În anul 2012 s-a aprobat echivalarea testului
de acces la stagiu şi înscriere în anul I de sta-
giu la CAFR, pentru un număr de 2 persoane,
membri ACCA care nu au desfăşurat activităţi
de audit statutar şi pentru 7 persoane, stu-
denţi ACCA.

3. Perioada de pregătire 
practică a stagiarilor

Conform prevederilor legale, un stagiar tre-
buie să efectueze un stagiu de pregătire
practică de 3 ani, care cuprinde auditarea si-
tuaţiilor financiare anuale, a situaţiilor finan-
ciare anuale consolidate sau a unor situaţii
financiare similare. 

Din cei 3 ani de pregătire practică, 2 ani se
desfăşoară sub îndrumarea unui auditor fi-
nanciar activ, membru al CAFR, care are în
derulare angajamente de audit.

La 31 decembrie 2012, Camera Auditorilor Fi-
nanciari din România a avut înregistraţi 1640
de stagiari, din care 456 se află în perioada
legală de susţinere a examenului de compe-
tenţă profesională pentru atribuirea calităţii
de auditor financiar.

Stagiarii sunt monitorizaţi anual de către De-
partamentul de învăţământ şi participă la
cursurile anuale de pregătire profesională.

În anul 2012 
s-a aprobat
echivalarea 

testului de acces
la stagiu cu un

program de
master pentru

un număr 
de 137 

de persoane



Potrivit prevederilor legale, monitorizarea
perioadei de stagiu a cuprins următoarele
etape:

- înscrierea în anul I de stagiu;

- verificarea caietelor de practică şi acorda-
rea vizei anuale pe baza rapoartelor în-
tocmite de îndrumătorii de stagiu;

- verificarea taxelor achitate de către sta-
giari, dar şi a activităţii de audit pe care
îndrumătorii de stagiu, potrivit normelor
în vigoare, trebuie să o desfăşoare pentru
a putea lua sub îndrumare stagiari;

- verificarea îndeplinirii cerinţelor de pre-
gătire profesională continuă.

Începând cu anul 2012, aşa cum s-a aprobat
în cadrul Conferinţei CAFR din 2011, s-au mo-
dificat condiţiile referitoare la îndrumătorul
de stagiu, acesta, pe lângă angajamentele de
audit pe care trebuie să le aibă în derulare,
trebuie să aibă o vechime, ca membru CAFR,
de minim 3 ani de zile.

Pe parcursul anului 2012 au avut loc urmă-
toarele cursuri pentru stagiari:

F Stagiarii aflaţi în anul I de stagiu
- s-a desfăşurat în luna septembrie, a avut

o durată de 25 de ore şi s-a finalizat cu un
test grilă. 

- la curs au participat 339 de persoane.

Tematica cursului a cuprins următoarele:

Audit

1. Codul etic – studiu practic, Secţiunea B2
(Acceptarea desemnării sau a redesem-
nării, Consideraţii etice), din cadrul Ghi-
dului pentru un audit de calitate,
(exemplu practic)

2. Obiective generale ale auditorului inde-
pendent şi desfăşurarea unui audit în
conformitate cu Standardele Internaţio-
nale de Audit – ISA 200 

3. Controlul calităţii auditului financiar 

4. Planificarea unui audit al situaţiilor finan-
ciare (Strategia generală de audit şi pla-
nul de audit, (teoretic + exemplu practic)

5. Evaluarea riscurilor, calculul pragului de
semnificaţie şi eşantionarea. (ISA 315, ISA
320, ISA 530), (exemplu practic)

Raport 2012 21



6. Contractul de audit, scrisoare de angaja-
ment, raportul de audit (exemple prac-
tice) 

Contabilitate

1. Imobilizări necorporale (IAS 38) şi Stocuri
(IAS 2) – paralelă cu OMFP 3055/2009,
(exemple practice)

F Stagiarii aflaţi în anul II sau III de sta-
giu şi în perioada de examen 

- anul 2012 este primul an în care stagia-
rii au avut la dispoziţie două sisteme de
pregătire: sistemul clasic şi sistemul e-
learning. 

Cursurile s-au desfăşurat în luna iunie (în sis-
tem e-learning) şi în octombrie - noiembrie
(în sistem clasic). Cursurile în sistem clasic 
s-au organizat în mai multe centre de pregă-
tire: Bucureşti, Braşov, Iaşi, Timişoara, Cluj.

- la curs au participat 1221 stagiari

Tematica pentru cursul de pregătire profesio-
nală continuă a stagiarilor (25 de ore) a cu-
prins:

Audit

1. Codul etic – studiu practic, Secţiunea B2
(Acceptarea desemnării sau a redesem-

nării, Consideraţii etice), din cadrul Ghi-
dului pentru un audit de calitate, (exem-
plu practic)

2. Contractul de audit, scrisoarea de anga-
jament, raportul de audit (exemple prac-
tice)

3. Planificarea unui audit al situaţiilor finan-
ciare (Strategia generală de audit şi pla-
nul de audit; modificările lor
semnificative în timpul misiunii ) + (teo-
retic + exemplu practic)

4. Auditul stocurilor (ISA şi Secţiunea G „Sto-
cul şi producţia în curs de execuţie” din
Ghidul pentru un audit de calitate) -
(exemplu practic)

5. Proceduri de audit pentru obţinerea pro-
belor de audit – (exemple practice)

6. Documentaţia privind auditul fondurilor
europene (ISA 805, ISRS 4400) 

7. Comunicarea deficienţelor de control in-
tern către persoanele însărcinate cu gu-
vernanţa (ISA 265) 

Contabilitate

1. Imobilizări necorporale (IAS 38) şi Stocuri
(IAS 2) – paralelă cu OMFP 3055/2009 –
(exemple practice)
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4. Examenul de competenţă
profesională pentru 
atribuirea calităţii de auditor
financiar

Potrivit prevederilor legale, pe parcursul anu-
lui 2012 s-au organizat două sesiuni de exa-
men de aptitudini profesionale pentru
atribuirea calităţii de auditor financiar (în lu-
nile mai şi noiembrie).

La examen au participat stagiarii care au fi-
nalizat perioada de stagiu şi care, potrivit
prevederilor legale, pot să se prezinte la se-
siunile de examen organizate în termen de
3 ani de la finalizarea calendaristică a sta-
giului.

Examenul se organizează pe parcursul a trei
zile şi cuprinde în mod obligatoriu o probă
practică. Tematica se axează pe probleme de
audit financiar, audit intern şi contabilitate,
dar cuprinde şi întrebări grilă din drept co-
mercial şi drept fiscal şi se stabileşte conform

Directivei 2006/43/CE privind auditul legal al
conturilor anuale şi al conturilor consolidate.

a. Sesiunea mai 2012 - au fost admişi: 61 de
candidaţi 

b. Sesiunea noiembrie 2012 - au fost admişi:
52 candidaţi 

5. Testul de aptitudini pentru
persoanele care au fost 
autorizate în alte state

În anul 2012 s-au organizat trei teste de apti-
tudini pentru auditorii financiari care au fost
autorizaţi în alte state membre ale Uniunii
Europene sau aparţinând Spaţiului Economic
European ori Confederaţiei Elveţiei:

- În luna iunie 2012: au fost admise 18 per-
soane;

- În luna noiembrie 2012: au fost admise 24
persoane.
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1. Programul anual de pregătire
profesională

Şi în anul 2012 Camera a pus accent pe pre-
gătirea profesională a membrilor săi. 

Începând cu anul 2012 cursurile anuale,
obligatorii, de pregătire profesională pen-
tru membrii Camerei, auditori financiari şi
stagiari în activitatea de audit financiar au
fost organizate exclusiv de către CAFR,
conform Hotărârii Consiliului Camerei pentru
aprobarea Normelor privind Programul de
pregătire profesională a auditorilor financiari
şi a stagiarilor în activitatea de audit financiar. 

Activitatea de pregătire profesională face
parte din activităţile pe care Camera le des-
făşoară pentru membrii săi şi pentru care
aceştia achită cotizaţia fixă. Astfel, auditorii şi
stagiarii trebuie să achite cotizaţia fixă
anuală, costurile aferente participării la pro-
gramul anual de pregătire profesională fiind
incluse în această cotizaţie.

Totodată anul 2012, a adus ca noutate de

pregătire profesională sistemul e-learning,
„învăţăm stând în faţa calculatorului” (care,
sperăm noi, aşa cum s-a constatat şi din che-
stionarele de evaluare a cursurilor, a adus o
serie de avantaje pentru membrii noştri).

Programul de pregătire profesională s-a
desfăşurat sub două forme:

- sistem clasic;

- sistem e-learning.

S Sistem de pregătire clasic: cursurile s-au
realizat prin predarea directă de către lec-
tor, în săli de curs. Auditorii şi stagiarii au
participat la cursurile de pregătire profe-
sională, au adresat direct întrebări lecto-
rilor şi au primit pe loc răspunsurile şi/sau
explicaţii suplimentare. Toţi participanţii
au primit suportul de curs pe CD. 

Cursurile s-au organizat în mai multe cen-
tre de pregătire: Bucureşti, Iaşi, Cluj-Na-
poca, Timişoara, Braşov, Piteşti, Constanţa.

S Sistem de pregătire e-learning: cursurile
s-au desfăşurat on-line; auditorii financiari

Formarea profesională
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şi stagiarii în activitatea de audit financiar
au primit un cod de acces, în baza căruia
au participat la cursurile de pregătire pro-
fesională prin intermediul calculatorului.
Cursanţii au avut acces la sistemul de pre-
dare-învăţare live, au putut adresa între-
bări on-line lectorilor şi au avut acces la
materialele predate de lectori, prin siste-
mul de arhivare, timp de un an de zile.

Pregătirea profesională continuă are un ca-
racter obligatoriu pentru toţi membrii Ca-
merei, auditori financiari şi constă în
efectuarea a 40 de ore, anual, 20 structurate
şi 20 nestructurate.

Pentru cele 20 de ore structurate, auditorii au
putut opta prin participarea la unul din siste-
mele de pregătire profesională. Auditorii fi-
nanciari trebuie să depună, până la data de
31 decembrie a fiecărui an, fişa individuală de
pregătire profesională pentru anul respectiv. 

Pentru cele 20 de ore nestructurate, auditorii
trebuie să facă dovada îndeplinirii cerinţei de
pregătire profesională, prin transmiterea do-
cumentelor care să ateste participarea sau
susţinerea de cursuri în domeniu, participa-
rea la diferite evenimente în domeniu, elabo-
rarea şi publicarea de materiale de spe -
cia li  tate etc.

Programul de formare profesională continuă
structurată pentru anul 2012 a fost organizat
în luna iunie, în sistem e-learning şi octom-
brie-noiembrie în sistem clasic.

Din cei 4254 auditori financiari membri ai Ca-
merei, 3140 de auditori financiari şi-au înde-
plinit obligaţia pregătirii profesionale
continue (1871 în sistem clasic, 1176 în sis-
tem e-learning şi 93 prin echivalare).

În vederea îmbunătăţirii programelor viitoare
de pregătire profesională, au fost întrebaţi
membrii CAFR, prin chestionare de evaluare,
cu privire la observaţiile şi propunerile lor re-
feritoare la organizarea cursurilor, stabilirea
tematicii şi lectorii implicaţi în programul de
pregătire.

Tematica pentru cursul de pregătire profe-
sională continuă a auditorilor financiari
(20 ore) a cuprins:

Opțiuni ale membrilor CAFR pentru sistemele 
de pregătire profesională
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Audit

1. Documentaţia privind auditul fondurilor
europene (ISA 805, ISRS 4400, Declaraţia
3000) 

2. Evaluarea riscurilor; calculul pragului de
semnificaţie (ISA 315, ISA 320) - (exemplu
practic)

3. Eşantionarea în audit (exemplu practic)

4. Proceduri analitice (exemple practice) 

5. Auditul stocurilor (ISA şi Secţiunea G „Sto-
cul şi producţia în curs” din Ghidul pentru
un audit de calitate) - (exemplu practic)

6. Auditul intern – Managementul riscurilor
(exemplu practic)

Contabilitate

1. Imobilizări necorporale (IAS 38) şi Stocuri
(IAS 2) – paralelă cu OMFP 3055/2009 –
(exemple practice)

2. Echivalări
Pentru auditorii financiari, care sunt membri
ACCA, în baza protocolului încheiat între
CAFR şi ACCA, se echivalează întregul pro-
gram de pregătire profesională.

Pentru auditorii financiari care au efectuat
programe de pregătire profesională în cadrul
altor organisme cu care Camera are protocol
(CECCAR, CCF, UNEAR) se echivalează aceste
programe, cu pregătirea profesională conti-
nuă nestructurată, din cadrul CAFR.

3. Cursuri de pregătire 
profesională, suplimentare,
organizate de CAFR 
în anul 2012

S Cursul „Auditul financiar al entităţilor
din piaţa de capital”

Conform Protocolului privind organizarea şi
desfăşurarea activităţii de audit financiar la
entităţile pieţelor reglementate, încheiat
între Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare
(CNVM) şi Camera Auditorilor Financiari din

România (CAFR), auditorii financiari, membri
activi ai CAFR care auditează situaţiile finan-
ciare ale entităţilor reglementate şi suprave-
gheate de CNVM, în conformitate cu
prevederile Legii nr.297/2004, trebuie să par-
ticipe la programe de pregătire profesională
adaptate în permanenţă la modificările şi
completările legislaţiei în domeniul pieţei de
capital. 

Începând cu anul 2012, cursul „Auditul finan-
ciar al entităţilor din piaţa de capital” este or-
ganizat exclusiv de Camera Auditorilor
Financiari din România. CAFR transmite către
CNVM şi actualizează anual Registrul audito-
rilor financiari care auditează situaţiile finan-
ciare ale entităţilor reglementate şi supra ve -
gheate de către CNVM.

Cursul s-a organizat în perioada 16.03.2012
– 18.03.2012, în sistem clasic, la Bucureşti
şi a avut următoarea tematică:

- Cadrul legislativ al pieţei de capital

- Organizarea şi funcţionarea pieţei de ca-
pital

- Instrumente financiare

- Auditul financiar – factor important în
creşterea încrederii investitorilor

- Cerinţe legale privind auditul financiar al
entităţilor din piaţa de capital

- Reglementări contabile specifice entită-
ţilor reglementate şi supravegheate de
către CNVM

- Auditarea situaţiilor financiare consoli-
date

- Alte activităţi desfăşurate de auditorul fi-
nanciar pe piaţa de capital

S Cursul pentru auditorii care au obţinut
calificativul B, C sau D, în urma inspec-
ţiilor de calitate

Conform prevederilor legale, auditorii finan-
ciari, membri ai CAFR, care, în urma verificării
calităţii activităţii de audit financiar şi a servi-
ciilor conexe de către Departamentul de mo-
nitorizare şi competenţă profesională din
cadrul CAFR, au obţinut calificativele B, C



sau D au obligaţia de a participa la cursuri
suplimentare de pregătire profesională.

Cursul a fost organizat în cursul lunii iunie (în
sistem clasic) şi în cursul lunii septembrie (în
sistem e-learning) şi a avut următoarea tema-
tică:

- Principiul continuităţii activităţii (ISA
570). Exemplu practic de documentare a
secţiunii A 13 „Continuitatea activităţii”
din Ghidul pentru un audit de calitate. 

- Tranzacţiile cu părţile afiliate şi veniturile
(vânzările raportate) – factori majori ai ris-
curilor de denaturare semnificativă dato-
rate fraudei (ISA 550, ISA 240). Exemplu
practic. Documentarea Secţiunilor R1
„Părţi afiliate”, N1 „Vânzări şi venituri”. 

- Finalizarea auditului; Evenimente ulte-
rioare bilanţului (ISA 560); Exemple prac-
tice pentru documentarea secţiunii A12.
Revizuirea unui dosar de audit, definirea
şi prezentarea modului în care se desfă-
şoară revizuirea la cald şi revizuirea la
rece; prezentarea selectivă din ISA 220 şi
ISQC1 a capitolelor legate de revizuire;
Documentarea secţiunii A4 din Ghidul
pentru un audit de calitate.

- Documentarea unui dosar de audit intern
în conformitate cu Normele de audit in-
tern, aprobate prin Hotărârea Consiliului
CAFR nr.88/2007 (proceduri de audit pe

tot parcursul derulării misiuni, de la des-
chiderea misiunii până la urmărirea im-
plementării recomandărilor).

- Comunicarea cu persoanele însărcinate
cu guvernanţa.

- Contractul de audit şi scrisoarea misiunii
(ISA 210), documentarea Secţiunii B9; Ra-
portul de audit (ISA 700, 705, 706); Exem-
ple practice pentru Documentarea
Secţiunii A14 din Ghidul pentru un audit
de calitate (pe tipuri de opinii).

- Utilizarea activităţii unui expert din par-
tea auditorului (ISA 620).         

S Cursuri de pregătire profesională, or-
ganizate în colaborare cu ACCA

Camera Auditorilor Financiari în colaborare
cu Association of Chartered Certified Ac-
countants (ACCA) a organizat, pe parcursul
anului 2012, două cursuri de pregătire profe-
sională. Cursurile au fost gratuite pentru au-
ditorii financiari activi, membri ai CAFR. 

La fiecare curs au participat circa 200 de au-
ditori financiari.

l „Auditarea proiectelor co-finanţate
din fonduri structurale”, organizat în
aprilie 2012, în sistem clasic

l Seminar tehnic, pe probleme de
IFRS, organizat în noiembrie 2012,
în sistem clasic
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Camera Auditorilor Financiari din România
este autoritatea competentă care, sub supra-
vegherea organismului de supraveghere pu-
blică:

- efectuează, prin Departamentul de mo-
nitorizare şi competenţă profesională
(DMCP), revizuiri pentru asigurarea cali-
tăţii activităţii de audit financiar şi a altor
activităţi desfăşurate de membrii săi;

- monitorizează executarea misiunilor de
audit;

- emite norme şi proceduri de inspecţie a
calităţii serviciilor prestate de membri.

Potrivit Programului strategic pentru pe-
rioada 2011-2014, aprobat de Conferinţa
anuală din data de 18 iunie 2011, printre mă-
surile vizând sistemul de asigurare a calităţii
se regăseşte şi elaborarea, la sfârşitul exerci-
ţiului 2012 a Raportului privind principalele
obiective constatate pe parcursul inspecţiilor
desfăşurate în anul de referinţă ca neîndepli-
nite corespunzător şi înaintarea acestuia
către Consiliul pentru Supravegherea în Inte-
res Public a Profesiei Contabile (CSIPPC), în
vederea analizării lui, conform prevederilor
art. 61 litera „l” din OUG nr. 90 din 24 iunie
2008 privind auditul statutar al situaţiilor fi-
nanciare anuale şi al situaţiilor financiare
anuale consolidate, aprobată prin Legea nr.
278 din 7 noiembrie 2008. 

Activitatea desfăşurată în anul 2012 de către
colectivul DMCP a fost orientată către:

S Realizarea programelor de inspecţie tri-
mestriale aprobate de Consiliul CAFR;

S Verificarea modului de îndeplinire a
obiectivelor şi a procedurilor selectate în
perioada de referinţă pentru evaluarea
calităţii activităţii;

S Îmbunătăţirea procesului de monitori-
zare a auditorilor financiari evaluaţi cu ca-
lificativele B, C şi D;

S Respectarea Hotărârii nr. 44/23 martie
2005 a Consiliului CAFR;

Realizarea programelor de 
inspecţie trimestriale aprobate
de Consiliul CAFR
1. În exercitarea atribuţiilor prevăzute de
reglementările interne ale Camerei, DMCP a
continuat să efectueze, în exerciţiul 2012, mi-
siuni de inspecţie a calităţii activităţii de audit
financiar desfăşurată de auditorii financiari,
membri ai Camerei, persoane fizice şi firme
de audit.

Reglementările specifice aplicate cu ocazia
acestor inspecţii au constat în:
- Normele privind revizuirea calităţii activi-

tăţii de audit financiar şi a altor activităţi
desfăşurate de auditorii financiari, apro-
bate prin Hotărârea nr. 168/25.08.2010 a
Consiliului CAFR;

- Procedurile privind revizuirea calităţii ac-
tivităţii de audit financiar şi a altor activi-

Calitatea serviciilor de audit

Toţi auditorii 
financiari,
membri ai 

Camerei, per-
soane fizice şi

firme de audit,
fac obiectul

unui sistem de
asigurare a 

calităţii, care
este organizat

ca un sistem 
independent



tăţi desfăşurate de auditorii financiari,
aprobate prin Hotărârea nr.
73/20.09.2006, şi, după caz, Hotărârea nr.
182/22.09.2010, precum şi Hotărârea nr.
274/15.12.2011 privind modificarea şi
completarea Hotărârii nr. 182/2010;

- Hotărârea nr. 88/19.04.2007 pentru apro-
 barea Normelor privind auditul intern;

- Hotărârea nr. 187/27.10.2010 pentru
aprobarea Procedurilor privind modul de
programare şi desfăşurare a inspecţiilor

de calitate; 

2. În anul 2012 au fost cuprinşi în inspecţiile
de calitate 582 auditori financiari - membri
ai CAFR, din care 308 (53%) sunt firme de
audit şi 274 (47%) – auditori persoane fizice,
având localităţile de reşedinţă atât în Bucu-
reşti, cât şi în provincie.

Comparativ cu perioadele corespunzătoare
din anii anteriori - 2009, 2010 şi 2011 - aria de
cuprindere în inspecţia de calitate prezintă ur-
mătoarea dinamică:
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Din datele prezentate mai sus rezultă că în
exerciţiul 2012 li s-au atribuit calificative unui
număr de 542 membri ai Camerei inspectaţi,
reprezentând 137% faţă de auditorii evaluaţi
în 2011 şi respectiv 205% faţă de 2010. 

3. Unui număr de 40 membri inspectaţi, din
care 14 firme de audit şi 26 persoane fizice,
nu li s-a evaluat activitatea, din diferite cauze,
cum sunt:
- verificarea tematică a activităţii unor

membri care au desfăşurat misiuni de
audit la entităţi cotate, ocazie cu care 
s-au încheiat numai note de constatare,
fără evaluarea activităţii;

- activitatea unor membri care au subcon-
tractat cu alţi auditori financiari unele ac-
tivităţi de audit, fără precizarea ariei de
cuprindere şi a obligaţiilor părţilor, ceea
ce nu a permis evaluarea;

- desfăşurarea unor segmente de activităţi
care nu pot fi evaluate de sine stătător

(ex: activităţi de revizuire la cald şi la
rece).

- cuprinderea în revizuire a unor servicii de
asigurare sau non-asigurare pentru care,
la data inspecţiei, nu existau proceduri
aplicabile (exemplu: misiuni conform
ISAE 3400 „Examinarea informaţiilor fi-
nanciare prognozate”); 

- raportarea în mod eronat la Cameră a
unor activităţi care nu intră în compe-
tenţa Camerei (cenzorate, consultanţe
contabile, audit public intern etc.);

4. Majoritatea auditorilor inspectaţi au de-
rulat misiuni de audit financiar. Totodată, s-
a asigurat cuprinderea în inspecţia de
calitate, pe baza procedurilor specifice elabo-
rate, şi a altor activităţi şi servicii profesionale
desfăşurate de un număr de 433 auditori fi-
nanciari (80% din totalul auditorilor evaluaţi).
Dintre aceştia, 132 membri (30%) au desfăşu-
rat numai misiuni de altă natură decât audit
financiar, conform tabelului următor:
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Îndeplinirea obiectivelor şi a
procedurilor selectate în 
perioada de referinţă pentru
evaluarea calităţii activităţii
1. În anul 2012 DMCP şi-a concentrat activi-
tatea pe creşterea calităţii inspecţiilor efec-
tuate, prin:
F selectarea procedurilor de revizuire a ca-

lităţii relevante, aplicabile în fiecare pe-
rioadă;

F reverificarea, în cadrul Notelor de inspec-
ţie încheiate, a unor secţiuni documen-
tate insuficient de către auditorii
financiari în dosarele de audit; 

F formularea de recomandări adecvate
pentru îmbunătăţirea calităţii activităţii
de audit financiar, atât în cadrul Notelor
de inspecţie, cât şi ulterior înregistrării
acestora, prin comunicări scrise, semnate

la nivelul conducerii executive a Came-
rei ;

F formularea de propuneri şi sugestii, rezul-
tate în urma inspecţiilor de calitate.

2. Potrivit art. 24 din Normele privind contro-
lul calităţii activităţii de audit, atribuirea cali-
ficativelor se efectuează de către echipa de
inspecţie, în raport cu gradul de realizare a
obiectivelor de verificare, care exprimă
modul în care auditorul a răspuns cerinţelor
Normelor de Audit şi Standardelor Interna-
ţionale de Audit (ISA) relevante.

Ca urmare a inspecţiilor efectuate în exerci-
ţiul 2012, s-a constatat un grad mediu de
respectare a obiectivelor selectate dintre
Procedurile de control al calităţii activităţii
de audit financiar şi a celor conexe acestuia,
aprobate prin Hotărârea nr. 182/2010, cu
modificările ulterioare, care se prezintă pe
categorii de calificative, astfel: 



Comparativ cu perioadele anterioare, califica-
tivele acordate în 2012 denotă menţinerea
aproape la acelaşi nivel a calităţii activităţii
desfăşurate de către auditorii financiari -
membri ai Camerei, observându-se totuşi
creş terea procentului deţinut de numărul de
auditori care au obţinut calificativului C şi di-
minuarea calificativului A, atribuit auditorilor
inspectaţi.

3. Din analiza modului în care auditorii veri-

ficaţi au documentat testele şi obiectivele pe
care inspectorii DMCP le-au avut în vedere la
efectuarea inspecţiei de calitate rezultă că ac-
tivitatea propriu-zisă de audit financiar şi ce-
lelalte activităţi legale desfăşurate de către
auditori s-au îmbunătăţit. Totuşi, s-a consta-
tat că unele obiective şi teste specifice conti-
nuă să fie documentate şi realizate de către
auditorii cuprinşi în verificare într-o proporţie
nesatisfăcătoare, conform tabelului următor:
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Îmbunătăţirea procesului 
de monitorizare a auditorilor 
financiari evaluaţi cu 
calificativele D, C şi B
Pentru auditorii financiari care au obţinut ca-
lificativele D, C şi B în perioada 01 octombrie
2011 – 01 iulie 2012, Consiliul CAFR a apro-
bat, în conformitate cu prevederile art. 29 din
Normele privind revizuirea calităţii activităţii
de audit financiar şi a altor activităţi desfăşu-
rate de auditorii financiari aprobate prin Ho-
tărârea nr. 168/2010, organizarea de cursuri
suplimentare obligatorii.

Respectarea Hotărârii nr. 44/23
martie 2005 a Consiliului CAFR
Şi în anul 2012 s-a verificat modul de stabilire
şi alocare de către auditorii financiari a buge-
tului de timp necesar desfăşurării misiunilor
de audit financiar. 

Au fost cuprinşi în verificare 407 auditori din-
tre cei inspectaţi în anul 2012, care au derulat
misiuni de audit financiar, din care 253 firme
de audit şi 154 persoane fizice, constatându-
se următoarele:

1. Situaţia onorariilor calculate pe baza date-
lor declarate de auditorii financiari, pentru
angajamentele de audit selectate pentru in-
specţie, se prezintă atfel:

Comparativ cu anul 2011, onorariul maxim a
crescut atât în ceea ce priveşte firmele de
audit (cu 226%), cât şi în ceea ce priveşte au-
ditorii persoane fizice (135%). 

În acelaşi timp, onorariul minim la nivel de
firmă de audit a scăzut cu 46,9%, iar la nivel
de persoană fizică cu 40%.

2. Având în vedere numărul de persoane par-
ticipante la realizarea misiunilor de audit,
precum şi fondul de timp declarat, onorariile
orare se prezintă conform tabelului ur-
mător:
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Se observă că valoarea minimă a onorariilor
orare realizate de firmele de audit este de 20
lei/oră, iar onorariul maxim orar este de 400
lei/oră şi corespunde unui angajament cu o
valoare contractată de 340.362 lei, în cadrul
unui buget de timp de 850 ore .

Pentru comparaţie, precizăm că onorariile
medii calculate conform Hotărârii 140/14
aprilie 2009, pe baza inspecţiilor efectuate în
anul anterior, în raport cu cursul valutar co-
municat de BNR, la încheierea exerciţiilor de
referinţă, se prezintă astfel:

Menţionăm că, începând cu anul 2012, ono-
rariul  mediu nu va mai fi utilizat în calculul
cotizaţiilor variabile datorate Camerei, ci
numai pentru informarea auditorilor finan-
ciari, în vederea întocmirii bugetului de timp,
respectiv fundamentarea onorariilor.



DECPI a fost sesizată cu investigarea sau a
avut în curs de soluţionare 15 sesizări referi-
toare la etica şi conduita profesională a mem-
brilor Camerei Auditorilor Financiari din
România, astfel: 

S o sesizare de la un auditor financiar care
a participat la o licitaţie pentru achiziţia
de servicii de audit, împotriva unei firme
de audit (din judeţul Prahova) care câşti-
gase licitaţia – cu privire la faptul că nu
era membră a Camerei – în urma investi-
gaţiilor a rezultat că firma de audit fusese
înscrisă în Registrul public al auditorilor
financiari înaintea începerii misiunii de
audit efective, conform ISRS 4400;

S o sesizare de la un stagiar în activitatea
de audit financiar împotriva activităţii în-
drumătorului de stagiu (din Bucureşti) şi
a refuzului acestuia de a oferi pregătirea
profesională necesară înţelegerii specifi-
cului activităţii de audit financiar – în
urma investigaţiei şi a analizei efectuate
de către Consiliul Camerei nu s-a dispus

nicio sancţiune disciplinară împotriva au-
ditorului financiar-îndrumător de stagiu,
stagiarului recomandându-i-se să-şi gă-
sească un alt îndrumător;

S două sesizări de la o societate comercială
(din Timişoara) împotriva activităţii de
audit intern efectuată de un auditor fi-
nanciar (din Oradea) şi împotriva activi-
tăţii de audit financiar efectuată de un
auditor financiar (din Oradea) – în urma
analizării a rezultat că societatea comer-
cială era în lichidare, iar activităţile audi-
torului intern, dar şi ale auditorului
financiar fuseseră verificate din punct de
vedere al calităţii, fiind calificate cu ca -
lificativ „A”, din punct de vedere profesio-
nal şi etic nu se putea aplica nicio
sancţiune;

S sesizarea privind efectuarea auditului in-
tern de către un auditor din Craiova, atât
la societatea mamă, cât şi la o societate
din grup – în urma investigaţiei şi a ana-
lizei Consiliului Camerei, s-a dispus sanc-
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ţionarea auditorului cu „mustrare” (Ho - tă -
rârea Consiliului nr. 01/Dis/2012);

S sesizarea Departamentului de monitori-
zare şi competenţă profesională privind
subcontractarea de către un auditor fi-
nanciar (din Bucureşti) a serviciilor de
audit de la o firmă care nu era înregistrată
în evidenţele Camerei – în urma investi-
gaţiei şi a analizei Consiliului Camerei s-a
dispus sancţionarea auditorului financiar
cu „avertisment scris” (Hotărârea Consiliu-
lui nr.02/Dis/2012);

S sesizarea unui acţionar de la o bancă co-
operatistă împotriva auditorului financiar
care efectua auditul situaţiilor financiare.
În urma investigaţiei şi a analizei efec-
tuate Consiliul Camerei a dispus sancţio-
narea auditorului financiar cu
„avertis ment scris” (Hotărârea Consiliului
nr.03/Dis/2012);

S trei sesizări privind unele aspecte referi-
toare la participarea auditorilor financiari
la atribuirea contractelor de achiziţie pu-
blică prin practicarea unor preţuri de
dumping şi la modul de atribuire a con-
tractelor privind servicii de audit pentru
proiecte europene. În urma investigaţiilor
s-a constat că, neexistând tarife pentru
serviciile de audit, nu există temei legal
pentru aplicarea de sancţiuni;

S sesizarea unui beneficiar al unui proiect
finanţat din fonduri europene împotriva
auditorului financiar care audita cererile
de rambursare. În urma investigaţiei a re-
zultat că părţile s-au împăcat cauza rămâ-
nând fără obiect;

S informarea Comisiei de Supraveghere a
Asigurărilor cu privire la corectitudinea
întocmirii raportului de audit şi a scrisorii
către conducere aferente situaţiilor finan-
ciare ale anului 2011 ale unei societăţi de
asigurare;

S sesizarea unui acţionar al unei societăţi
de turism privind încălcarea atribuţiilor
profesionale de către auditorul financiar.
În urma investigaţiei s-a concluzionat că
sesizarea nu era întemeiată;

S sesizarea Comisiei Naţionale a Valorilor
Mobiliare cu privire la nerespectarea anu-
mitor prevederi legale ale Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr.90/2008 de către
auditorul financiar care audita situaţiile fi-
nanciare ale unui fond de investiţii (SSIF)
– în curs de investigare şi soluţionare;

S sesizarea Comisiei Naţionale a Valorilor
Mobiliare împotriva auditorului intern şi
auditorului financiar din cadrul unui SSIF
– în curs de soluţionare.

În efectuarea activităţii de investigaţii DECPI
a colaborat cu Departamentul de monitori-
zare şi competenţă profesională.

DECPI a mai fost sesizat de Departamentul
servicii pentru membri şi de Departamentul
de monitorizare şi competenţă profesională
ale Camerei, ca urmare a constatării neres-
pectării, de către auditorii financiari, a unor
reglementări în vigoare adoptate de organis-
mul nostru profesional:

S sesizarea Departamentului de monitori-
zare şi competenţă profesională cu pri-
vire la patru auditori financiari care au
refuzat în mod repetat efectuarea inspec-
ţiei de calitate – în urma investigaţiei şi a
analizei Consiliului Camerei nu s-a dispus
nicio sancţiune, unui număr de trei audi-
tori din cei patru li s-a efectuat controlul
de calitate, iar al patrulea auditor finan-
ciar şi-a modificat declaraţia privind acti-
vitatea şi a rezultat că nu a avut activitate
în audit financiar în perioada 2004-2012;

S sesizarea Departamentului de servicii
pentru membri cu privire la nerespecta-
rea obligaţiilor privind achitarea cotizaţii-
lor şi depunerea rapoartelor de activitate
de către membrii Camerei. În urma inves-
tigaţiilor au fost sancţionaţi cu „avertis-
ment” 110 auditori financiari, persoane
fizice.
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Consiliul pentru Supravegherea
în Interes Public a Profesiei 
Contabile (CSIPPC)
CSIPPC este instituţia publică autonomă care
reprezintă autoritatea competentă în dome-
niul supravegherii publice a auditului statu-
tar în România. 

Potrivit legii, CSIPPC reprezintă autoritatea
din cadrul sistemului de supraveghere pu-
blică care are responsabilitatea finală pentru
supravegherea următoarelor activităţi orga-
nizate şi coordonate de Camera Auditorilor
Financiari din România:

a) aprobarea şi înregistrarea auditorilor sta-
tutari şi a firmelor de audit în România,
potrivit prevederilor regulamentului emis
în acest scop;

b) adoptarea standardelor de etică şi a sis-
temului de control intern al calităţii audi-
torilor statutari, a firmelor de audit şi a
activităţii de audit statutar; 

c) formarea profesională continuă;

d) asigurarea calităţii şi efectuarea de revi-
zuiri pentru asigurarea calităţii;

e) asigurarea sistemelor de investigaţie şi
disciplină.

Colaborarea între CAFR şi CSIPPC pe parcursu-
lui anului  2012 a cuprins următoarele direcţii:

- participarea CAFR la şedinţele trimes-
triale ale Consiliului Superior, prin repre-
zentantul său, preşedintele CAFR şi prin
reprezentantul auditorilor financiari;

- participarea CAFR la lucrările Comisiei
tehnice pentru elaborarea diverselor re-
glementări pentru realizarea suprave-
gherii în interes public a auditului
statutar, precum şi pentru elaborarea
proiectului de act normativ pentru modi-
ficarea şi completarea OUG 90/2008 ;

- verificarea, aprobarea sau avizarea, după
caz, a Hotărârilor emise de Consiliul
CAFR, pentru domeniile de activitate care
fac obiectul supravegherii;

- participarea CAFR la elaborarea diferite-
lor proceduri emise de CSIPPC, cu privire
la activitatea de audit statutar;

- completarea de către CAFR a chestiona-
rului elaborat de CSIPPC privind suprave-
gherea activităţii Camerei, pentru
activităţile care intră în sfera de suprave-
ghere a organismului public.

Ministerul Finanţelor Publice
Camera Auditorilor Financiari din România
are o colaborare permanentă cu reprezen-
tanţii Ministerului Finanţelor Publice.
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Această colaborare se desfăşoară pe mai
multe paliere:

S participarea activă a reprezentanţilor
MFP, la evenimentele organizate de Ca-
meră;

S întâlniri de lucru, organizate de către MFP,
în cadrul cărora reprezentanţii CAFR au
fost consultaţi cu privire la diferite acte le-
gislative cu implicaţii asupra activităţii de
audit;

S participarea reprezentanţilor Camerei la
o serie de comitete/grupe/consilii de
lucru, care funcţionează sub coordonarea
MFP:

A. Consiliul Contabilităţii şi Raportărilor 
Financiare

Consiliul Contabilităţii şi Raportărilor Finan-
ciare este un organism independent de su-
praveghere în vederea asigurării conver -
genţei reglementărilor naţionale şi a practi-
cilor în domeniul contabilităţii şi auditului fi-
nanciar cu reglementările aplicabile în 
Uniu- nea Europeană. Camera Auditorilor Fi-
nanciari din România este membru al CCRF
din 2005.

CAFR a fost reprezentată la şedinţele lunare
ale Consiliului Superior al CCRF, organizate pe
parcursul anului 2012, prin reprezentantul
său, preşedintele de onoare al CAFR, prof.
univ. dr. Ion Mihăilescu.

Totodată, CAFR a participat, pe parcursul
anului 2012, la lucrările Comisiei tehnice a
CCRF, prin reprezentantul său, prof. univ. dr.
Ana Morariu.

B. Unitatea Centrală de Armonizare
pentru Auditul Public Intern (UCAAPI)

Unitatea Centrală de Armonizare pentru Au-
ditul Public Intern este organizată şi funcţio-
nează la nivel de direcţie generală, în
subordinea Ministerului Finanţelor Publice,
având responsabilitatea de a stabili dezvol-
tarea strategică a activităţii de audit intern,
cât şi promovarea acestei funcţii la nivelul tu-
turor entităţilor publice.

S Comitetul de Audit Public Intern (CAPI)

CAPI este un organism cu caracter consulta-
tiv care funcţionează pe lângă UCAAPI şi con-
tribuie la definirea strategiei şi îmbunătăţirea
activităţii de audit public intern în sectorul
public. CAFR este reprezentată la nivelul con-
ducerii CAPI prin preşedintele Camerei, prof.
univ. dr. Horia Neamţu. 

Uniunea Profesiilor Liberale  
din România
UPLR este o organizaţie neguvernamentală,
apolitică, formată din asociaţii de profesii li-
berale şi este deschisă aderării tuturor orga-
nizaţiilor profesionale, persoane juridice care
îndeplinesc condiţiile prevăzute în statutul
său. 

Camera Auditorilor Financiari din România a
deţinut în anul 2012 preşedinţia Uniunii Pro-
fesiilor Liberale din România, prin preşedin-
tele Camerei, prof. univ. dr. Horia Neamţu.

Colaborarea Camerei cu Uniunea Profesiilor
Liberale din România se desfăşoară pe mai
multe paliere:

S participarea activă a reprezentanţilor
UPLR, la evenimentele organizate de Ca-
meră, dar şi a reprezentanţilor CAFR la
evenimentele organizate de Uniunea
Profesiilor Liberale;

S reprezentanţii CAFR au fost consultaţi de
către UPLR cu privire la diferite materiale,
norme legislative sau evenimente care vi-
zează activitatea de audit;

S participarea reprezentanţilor CAFR la în-
trunirile din cadrul Plenului Consiliului
Economic şi Social al UPLR.

Corpul Experţilor Contabili 
şi Contabililor Autorizaţi din 
România
CAFR a stabilit împreună cu CECCAR o cola-
borare de durată, consolidată, care se desfă-
şoară pe mai multe paliere:
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- privind pregătirea profesională a
membrilor noştri, în baza protocolu-
lui de colaborare, privind recunoaşte-
rea cursurilor de pregătire profe -
sională;

- privind activitatea stagiarilor, în baza
protocolului privind cooperarea în
domeniul organizării şi monitorizării
stagiului de pregătire practică;

- participarea la diferite evenimente
organizate de cele două organisme
profesionale, astfel:

S În perioada 26-27 ianuarie 2012, la Si-
naia, CECCAR a organizat împreună cu
ICAEW conferinţa regională, în cadrul că-
reia în temeiul bunelor relaţii cu CECCAR,
preşedintele Camerei, prof. univ. dr.
Horia Neamţu, a susţinut o prezentare în
cadrul sesiunii dedicate reglementării
profesiei, cu tema „Noile propuneri ale Co-
misiei Europene privind politica de audit”.
Intervenţia preşedintelui Camerei a tra-
tat, pe scurt, pachetul legislativ de măsuri
privind auditul, publicate de Comisie la
30 noiembrie 2011, insistând asupra noi-
lor provocări pentru organismele profe-
sionale şi prezentând sistemul de
asigurare al calităţii derulat şi implemen-
tat de Cameră - ca exemplu de activitate
curentă desfăşurată de organismul pro-
fesional şi supravegheată de organismul
de supraveghere, care pentru viitor se
propune să devină o sarcină integrală a
organismului de supraveghere. 

S În perioada 25-26 mai 2012, a avut loc la
Bucureşti conferinţa internaţională, orga-
nizată de FIDEF cu sprijinul organismelor
profesionale membre din România, CAFR
şi CECCAR.

S În perioada 7-8 septembrie 2012, la Si-
naia, s-a desfăşurat Congresul profesiei
contabile din România, aflat la a XIX-a
ediţie. Din partea Camerei Auditorilor Fi-
nanciari din România la lucrările Congre-
sului au fost prezenţi prof. univ. dr. Horia
Neamţu, preşedinte în exerciţiu şi prof.
univ. dr. Ion Mihăilescu, preşedinte de
onoare.

În cadrul ceremoniei de deschidere a lucrări-
lor Congresului, preşedintelui CAFR, prof.
univ. dr. Horia Neamţu, i-a fost conferită o di-
plomă şi o medalie comemorative, in memo-
riam prof. univ. dr. Marin Toma.

Cu acest prilej, preşedintele CAFR 
a trecut în revistă bunele relaţii 

stabilite între cele două organisme
profesionale, în iniţierea cărora 

un merit important l-a avut 
regretatul preşedinte al CECCAR, 

prof. univ. dr. Marin Toma, 
un luptător neobosit pentru 

afirmarea şi promovarea profesiei
contabile în ţara noastră.

Ministerul Afacerilor Europene -
Sistemul de Informare a Pieţei In-
terne (IMI)
În vederea implementării Directivei 2006/
123/CE, transpusă prin OUG 49/2009 privind
libertatea de stabilire a prestatorilor de ser-
vicii şi libertatea de a furniza servicii în Româ-
nia şi potrivit Legii nr. 200/2004 privind
recunoaşterea diplomelor şi calificărilor pro-
fesionale pentru profesiile reglementate din
România, cu modificările şi completările ul-
terioare, toate autorităţile centrale şi locale
cu rol de reglementare şi control în domeniul
serviciilor au obligaţia juridică de a comunica
direct şi rapid cu autorităţi similare din cele-
lalte state membre UE prin intermediul Sis-
temului de Informare a Pieţei Interne
(IMI). IMI este o platformă comună, la care
fiecare autoritate centrală cu rol de regle-
mentare trebuie să se înregistreze.

Activităţi realizate pe parcursul anului 2012,
în colaborare cu MAE:

S Participarea activă a reprezentanţilor
CAFR la evenimentele organizate de
MAE, în cadrul proiectului IMI

S Participarea la întâlnirile profesionale
privind utilizarea sistemului IMI

S Oferirea de informaţii suplimentare pri -
vind accesul la profesie, stagiul, susţi ne -



rea examenelor finale pentru atribuirea
calităţii de auditor financiar.

Centrul Naţional ,,România
Digitală”
Centrul Naţional ,,România Digitală”, în sub-
ordinea Ministerului Comunicaţiilor şi Socie -
tăţii Informaţionale, are rolul de a im ple-
 menta şi opera la nivel naţional sisteme infor-
matice şi de comunicaţii pe domeniul spe-
cific de activitate, în scopul furnizării
ser viciilor destinate guvernării prin mijloace
electronice şi de a realiza, operaţionaliza şi
administra Punctul de Contact Unic (PCU)
electronic, conform OUG 49/2009 privind li-
bertatea de stabilire a prestatorilor de servicii
şi libertatea de a furniza servicii în România.

Asociaţia Evaluatorilor 
din România
În perioada 7-8 octombrie 2012, la Sibiu a
avut loc „Ziua Evaluatorului din România”, a
patra ediţie.

Din partea Camerei a participat Ana Dincă,
vicepreşedinte al Consiliului, alături de
membri importanţi ai profesiei, invitaţi ai in-
stituţiilor statului şi ai asociaţiilor partenere.

Camera Consultanţilor Fiscali
CAFR a stabilit împreună cu CCF o colaborare
fructuoasă care se desfăşoară în câteva do-
menii cum sunt:

- pregătirea profesională a membrilor
noştri, în baza protocolului de colaborare,
privind recunoaşterea cursurilor de pregă-
tire profesională;

- participarea la diferite evenimente orga-
nizate de cele două organisme profesio-
nale, astfel:

S 20-21 septembrie 2012, Bucureşti –
Cina de gală organizată de Camera Con-
sultanţilor Fiscali la Palatul Parlamentului,
acţiune organizată în cadrul manifestări-

lor prilejuite de desfăşurarea Adunării
Generale a Confederaţiei Fiscale Euro-
pene la Bucureşti.

Din partea Camerei a participat Carmen Ma-
taragiu, prim-vicepreşedinte al Consiliului,
alături de preşedinţi ai asociaţiilor profesio-
nale din statele europene, reprezentanţi ai
societăţilor multinaţionale de consultanţă
(Big Four), comisari europeni şi reprezentanţi
ai Parlamentului european şi românesc, 
precum şi membri ai Consiliului superior al
CCF. 

Oficiul Naţional de Prevenire şi
Combatere a Spălării Banilor
Camera Auditorilor Financiari din România a
organizat împreună cu Oficiul Naţional de
Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor
două sesiuni de pregătire profesională din
Planul de instruire profesională destinată en-
tităţilor raportoare prevăzute la art.8 din
Legea 656/2002 cu modificările şi completă-
rile ulterioare.

În cadrul acestor sesiuni a fost diseminat „Ma-
nualul privind abordarea pe bază de risc şi in-
dicatori de tranzacţii suspecte”, editat de
ONPCSB – manual destinat entităţilor cu obli-
gaţii de raportare din România.

Se cuvine să remarcăm, de asemenea,
relaţiile bune de colaborare pe care

CAFR le-a dezvoltat de-a lungul timpu-
lui cu instituţiile de reglementare din
România: BNR, CSA, CNVM, dar şi cu

mediul academic din ţara noastră.
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S Federaţia Internaţională a 
Contabililor (IFAC)

CAFR este membru cu drepturi depline al Fe-
deraţiei Internaţionale a Contabililor (IFAC)
din noiembrie 2008. În această calitate, repre-
zentanţii CAFR au participat pe parcursul
anului 2012 la o serie de întâlniri de lucru şi
activităţi:

Întâlniri de lucru

n Consiliul anual al IFAC, Cape Town,
Africa de Sud 

CAFR a fost reprezentată la şedinţa Consiliu-
lui IFAC din acest an, organizată în perioada
14-15 noiembrie 2012, de preşedintele său,
prof. univ. dr. Horia Neamţu. 

n Şedinţele Comitetului pentru Dezvolta-
rea Organismelor Profesionale de Con-
tabilitate (PAODC) al IFAC. 

Carmen Mataragiu, prim-vicepreşedinte al
Consiliului CAFR, a participat la şedinţele din
anul 2012 ale PAODC, care au avut loc la:
Dubai, Emiratele Arabe Unite – 15-17 februa-
rie 2012, Tunis, Tunisia – 1-2 mai 2012 şi Lon-
dra, Marea Britanie – 14-16 octombrie 2012.

În calitatea sa de membru al PAODC, Carmen
Mataragiu a participat la evenimentele oca-
zionate de semnarea Acordului de Întărire a
Contabilităţii şi Îmbunătăţire a Cooperării
(MOSAIC) dintre IFAC şi comunitatea de do-
natori, în perioada 21-22 februarie 2012, la
Jaipur - India.

În urma Apelului la nominalizări lansat de
IFAC la începutul anului 2012 şi a faptului că
mandatul reprezentantei CAFR în cadrul
PAODC lua sfârşit la 31 decembrie 2012,
CAFR a înaintat nominalizarea sa pentru un
nou termen (1 ianuarie 2013 - 31 decembrie
2015). În septembrie 2012, organizaţia noas-
tră a fost anunţată oficial, printr-o adresă
semnată de Ian Ball, directorul executiv IFAC,
cu privire la prelungirea mandatului doamnei
Carmen Mataragiu în cadrul PAODC.

Activităţi realizate în calitate 
de membru IFAC

n Programul de conformitate al IFAC 

CAFR a continuat să se implice în Programul
de Conformitate al organismelor membre
IFAC. Deşi planul de acţiune pe ţară al CAFR,
aferent Părţii a 3-a, este disponibil pe site-ul
IFAC din septembrie 2008, ca parte a obliga-
ţiilor acestui program, organismele membre
trebuie să actualizeze, anual, măsurile luate
şi propunerile de acţiuni în cele 7 domenii
prevăzute de Declaraţiile privind Obligaţiile
Membrilor (SMO-uri): asigurarea calităţii,
educaţie, audit şi asigurare, etică, Standar-
dele Internaţionale de Raportare Financiară
(IFRS), investigaţii şi disciplină şi Standardele
Internaţionale de Contabilitate pentru Secto-
rul Public (IPSAS). În anul 2012 Camera a ac-
tualizat acţiunile sale cuprinse în Planul de
acţiune, potrivit ultimelor progrese şi pro-
iecte demarate. 

n Transmiterea statisticilor anuale solici-
tate de IFAC de la organismele sale mem-
bre (numărul de membri al organizaţiei
noastre, structura membrilor, veniturile
Camerei şi provenienţa acestora). 

n Chestionarul IFAC privind Planul Strate-
gic şi de activitate al Consiliului pentru
Standarde Internaţionale de Educaţie
(IAESB) aferent perioadei 2014-2016

În august 2012 a fost completat chestionarul
on-line privind strategia şi acţiunile viitoare
ale Consiliului pentru Standarde Internaţio-
nale de Educaţie (IAESB), pentru perioada
2014-2016. Având în vedere că misiunea
principală a IAESB este de a răspunde nevoi-
lor de interes public, acest chestionar şi-a
propus să identifice necesităţile profesiei şi
să evalueze modul în care acest Consiliu de
normalizare al IFAC îşi propune să abordeze
şi să răspundă la aceste necesităţi.

n Studiul anual IFAC, privind modul în
care este percepută profesia contabilă
globală

În octombrie 2012 a fost completat studiul
on-line desfăşurat de IFAC, axat pe identifica-

A. RELAŢII CU ORGANIZAŢIILE
INTERNAŢIONALE
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rea preocupărilor profesionale şi îngrijorărilor
manifestate de organismele membre. 

n Promovarea chestionarului desfăşurat
de IFAC şi adresat practicienilor mici şi
mijlocii

În vederea promovării chestionarului anual
semestrial (mai-iunie şi noiembrie-decem-
brie 2012) derulat de Federaţia Internaţională
a Contabililor şi menit să identifice preocupă-
rile şi îngrijorările cabinetelor şi întreprinde-
rilor mici şi mijlocii, Camera a publicat
notificări pe site-ul său, www.cafr.ro, încura-
jând practicienii care lucrează în cadrul IMM-
urilor să furnizeze răspunsuri on-line la acest
studiu, disponibil şi în limba română.

S Federaţia Internaţională 
a Experţilor Contabili Francofoni
(FIDEF)

CAFR este membru cu drepturi depline al Fe-
deraţiei Internaţionale a Experţilor Contabili

Francofoni din mai 2006. În această calitate,
reprezentanţii CAFR au participat pe parcur-
sul anului 2012 la o serie de întâlniri de lucru:

n Conferinţa internaţională FIDEF de la
Bucureşti

În perioada 25-26 mai 2012, a avut loc la Bu-
cureşti Conferinţa internaţională, organizată
cu sprijinul organismelor profesionale mem-
bre din România, CAFR şi CECCAR, cu tema
„Cooperarea dintre mediul universitar şi orga-
nismele profesionale, pentru consolidarea for-
mării iniţiale şi continue în domeniul conta -
bilităţii, auditului şi fiscalităţii”.

Preşedintele Camerei, prof. univ. dr. Horia
Neamţu, a rostit o alocuţiune de bun-venit,
în deschiderea evenimentului, fiind totodată
moderatorul Mesei Rotunde dedicate formă-
rii continue. CAFR a fost implicată şi în susţi-
nerea de prezentări în cadrul lucrărilor, prin:
Pavel Năstase, Ovidiu-Constantin Bunget,
Adriana Duţescu şi Nicoleta Farcane.
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n Adunarea Generală FIDEF, Paris, Franţa

CAFR a participat, prin preşedintele său, prof.
univ. dr. Horia Neamţu, la Adunarea Gene-
rală FIDEF care a avut loc la Paris, Franţa, la
data de 3 octombrie 2012. 

În cadrul acestei manifestări, Siaka Traoré,
preşedintele Ordinului Experţilor Contabili
din Burkina Faso (ONECCA), şi-a început man-
datul de preşedinte al acestei organizaţii, suc-
cedându-i lui Michel de Wolf, preşedintele
Institutului Revizorilor de Întreprinderi din
Belgia (IRE).

S Federaţia Europeană a 
Contabililor (FEE)

CAFR este membru cu drepturi depline al Fe-
deraţiei Europene a Contabililor (FEE), din de-
cembrie 2010. În această calitate, repre-
zentanţii CAFR au participat pe parcursul
anului 2012 la o serie de întâlniri de lucru şi
activităţi:

Întâlniri de lucru

n Şedinţele Consiliului FEE, Bruxelles, Bel-
gia

Pe parcursul anului 2012, preşedintele CAFR
prof. univ. dr. Horia Neamţu, a participat la
toate cele 4 reuniuni ale Consiliului FEE, or-
ganizate la Bruxelles: 21 martie 2012, 20-21
iunie 2012, 17 octombrie 2012 şi 12-13 de-
cembrie 2012.

n Adunarea Generală FEE, Bruxelles, Bel-
gia

Adunarea Generală a FEE din anul 2012 a fost
organizată la 13 decembrie, în contextul ani-
versării a 25 de ani de la înfiinţarea Federaţiei
Europene a Contabililor. Camera a fost repre-
zentată de preşedintele său, prof. univ. dr.
Horia Neamţu, care a înmânat conducerii
FEE o plachetă aniversară din partea CAFR.

Această manifestare a marcat încheierea
mandatului de preşedinte al FEE deţinut de
Philip Johnson. Astfel, preşedintele adjunct
André Kilesse (Institutul Revizorilor de Între-
prinderi din Belgia, IRE) a fost votat preşe-
dinte, pentru perioada 2013-2014. 

n Participarea la şedinţele grupei de lucru
Audit a FEE

Ana Dincă, vicepreşedinte al Consiliului
CAFR, a participat la reuniunile grupei de
lucru Audit, organizate la sediul acestei fe-
deraţii din Bruxelles: 4 mai 2012, 31 mai
2012 şi 21 septembrie 2012.

Activităţi realizate 
în calitate de membru FEE

n Studiul FEE privind funcţionarea comi-
tetelor de audit

În mai 2012, CAFR a transmis comentariile
sale în vederea actualizării studiului FEE care
evidenţiază modul de funcţionare al comite-
telor de audit în cadrul Uniunii Europene,
compilat pe baza răspunsurilor primite de la
organismele membre FEE care activează în
aceste ţări.

n Studiul FEE privind adoptarea Standar-
delor Internaţionale de Audit

În iunie 2012, CAFR a transmis Secretariatului
FEE informaţii referitoare la adoptarea Stan-
dardelor Internaţionale de Audit (ISA), în con-
textul studiului FEE privind adoptarea
acestor standarde în statele membre UE.

n Studiul FEE privind activităţile derulate
în sprijinul IMM-urilor de către organis-
mele sale membre

Organizaţia noastră a răspuns, în decembrie
2012, la chestionarul FEE iniţiat în vederea
obţinerii de informaţii de la organismele
membre privind activităţile desfăşurate în
sprijinul întreprinderilor mici şi mijlocii şi
identificarea nevoilor acestora.

n Consultarea FEE referitoare la rotaţia
obligatorie a firmelor de audit

Organizaţia noastră a răspuns la consultarea
FEE privind rotaţia obligatorie a firmelor de
audit, derulată în contextul noilor propuneri
ale Comisiei Europene de reformă a profesiei
de audit. 
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S Asociaţia Internaţională pentru
Educaţie Contabilă şi Cercetare
(IAAER)

CAFR este membru instituţional al Asocia-
ţiei Internaţionale pentru Educaţie Conta-
bilă şi Cercetare (IAAER) din aprilie 2010. În
această calitate, reprezentanţii CAFR au par-
ticipat pe parcursul anului 2012 la o serie de
întâlniri de lucru:

n Evenimentele IAAER de la Amsterdam,
Olanda

În perioada 19-21 iunie 2012, prof. univ. dr.
Pavel Năstase, membru al Consiliului CAFR,
a participat în Amsterdam, la Biroul executiv
IAAER şi la Conferinţa internaţională cu tema
„Gestionarea schimbării, îmbunătăţirea rapor-
tării corporative şi a auditului pentru a răs-
punde noilor cerinţe”.

În decembrie 2012, CAFR a transmis nomina-
lizarea prof. univ. dr. Pavel Năstase pentru
un mandat de vicepreşedinte pe probleme de
practici al IAAER (aferent perioadei 2013-
2014) în urma încheierii mandatului acestuia
de vicepreşedinte pe probleme de interes gene-
ral pe care a ocupat-o în perioada 2011-2012.

S Comisia Europeană

Pe parcursul anului 2012, CAFR s-a implicat
activ în în legătură cu propunerile Comisiei
Europene cu privire la noul proiect de direc-
tivă privind auditul statutar şi proiectul de re-
gulament privind cerinţele specifice referi-
toare la auditul statutar al entităţilor de inte-
res public, participând, dar şi organizând o
serie de întâlniri în acest sens:

n Întâlniri regionale – dezbateri pe margi-
nea noilor propuneri ale CE în domeniul
auditului

În urma publicării, la 30 noiembrie 2011, a
propunerilor Comisiei Europene privind re-
forma auditului (noul proiect de directivă pri-
vind auditul statutar, care amendează
directiva 43/2006/CE şi noul proiect de regu-
lament privind cerinţele specifice referitoare
la auditul statutar al entităţilor de interes pu-

blic), în perioada februarie – martie 2012
CAFR a organizat o serie de întâlniri regio-
nale cu membrii Camerei, în care s-au pre-
zentat noile propuneri ale CE. Astfel, au avut
loc trei întâlniri, la Braşov (18 februarie 2012),
Timişoara (24 februarie 2012) şi Cluj-Na-
poca (3 martie 2012).

Ulterior consultărilor regionale, a fost elabo -
rată o poziţie oficială a Camerei Auditorilor Fi-
nanciari din România, pe marginea acţiunilor
şi măsurilor propuse de CE în cele două acte
legislative, care a fost însuşită de Consiliul
CAFR reunit în şedinţa din 29 martie 2012
(poziţia oficială a Camerei a fost trimisă, spre
informare, Federaţiei Europene a Contabili-
lor).

n Întâlnirea de lucru axată pe politica de
audit, Bruxelles, Belgia

Preşedintele Camerei, prof. univ. dr. Horia
Neamţu, a luat parte la întâlnirea de lucru de
la Bruxelles, organizată în data de 29 februa-
rie 2012, centrată în jurul temei „Politica de
audit – viitorul în urma crizei”. Discuţiile au fost
moderate de Olivier Boutellis-Taft, director
executiv al Federaţiei Europene a Contabili-
lor, şi au tratat rolul auditorului, necesitatea
exprimării unei opinii de audit pe marginea
sănătăţii financiare a companiilor, rolul comi-
tetelor de audit, crearea unui sistem eficient
de supraveghere la nivel european, simplifi-
carea auditului întreprinderilor mici şi mijlo-
cii.

Printre vorbitori s-au numărat: Sebastian Va-
lentin Bodu, europarlamentar, raportor cu
privire la politica de audit, Pervenche Beres,
europarlamentar, Arvind Wadhera, şeful De-
partamentului de audit, Direcţia Generală
Audit şi Piaţă Internă a Comisiei Europene.

n Dezbaterea privind noile propuneri de
audit ale Comisiei Europene, Bucureşti

CAFR a organizat la data de 2 aprilie 2012,
la Bucureşti, o dezbatere cu privire la Nou-
tăţile legislative ale Comisiei Europene pri-
vind politica de audit. La aceasta acţiune au
participat Sebastian Valentin Bodu - euro-
parlamentar, unul dintre raportorii Parlamen-
tului European cu privire la politica de audit
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şi Martin Manuzi – director regional pentru
Europa al Institutului Contabililor Autorizaţi
din Anglia şi Tara Galilor (ICAEW). În cadrul
evenimentului, organizat sub forma unei dis-
cuţii deschise pe marginea provocărilor la
care este supusă profesia din România şi din
UE, prof. univ. dr. Horia Neamţu, preşedin-
tele Camerei, a susţinut o prezentare în care
a subliniat poziţia Camerei pe marginea noi-
lor propuneri ale Comisiei Europene.

n Transmiterea de observaţii pe marginea
proiectului de regulament al CE, la soli-
citarea Ministerului Finanţelor Publice –
iulie 2012

La solicitarea Ministerului Finanţelor Publice,
CAFR a transmis comentariile sale pe margi-
nea noului proiect de regulament al CE pri-
vind cerinţele specifice referitoare la auditul
statutar al entităţilor de interes public. Aceste
comentarii au abordat aspecte precum: ca-
drul legislativ din România - din perspectiva
conformităţii cu legislaţia comunitară în do-
meniu, noul regulament CE şi desemnarea
auditorilor, prevederile noului regulament re-
feritoare la informaţiile care trebuie furnizate
de auditor, precizarea condiţiilor de desfăşu-
rare a auditului statutar al entităţilor de inte-
res public, numirea auditorului statutar, au -
di turile comune, supravegherea auditorilor
entităţilor de interes public, introducerea cer-
tificatului de calitate european şi regulile pri-
vind independenţa şi serviciile de non-audit. 

n Transmiterea de observaţii către Minis-
terul Finanţelor Publice privind pache-
tul legislativ de amendare al Directivei
43/2006/CE şi noul proiect de regula-
ment CE – noiembrie 2012

Comentariile pe care Ministerul Finanţelor
Publice le-a cerut din partea Camerei au avut
la bază solicitarea Reprezentanţei Perma-
nente a României pe lângă Uniunea Euro-
peană, ca urmare a reuniunii grupului de
lucru al Consiliului UE, din 12 - 13 noiembrie
2012. Observaţiile Camerei s-au referit la
următoarele domenii: definiţia entităţilor de
interes public, interzicerea furnizării de servi-
cii de non-audit de către firmele de audit, in-
troducerea rotaţiei obligatorii a firmelor de

audit şi consolidarea rolului comitetelor de
audit. 

                   

S Banca Mondială

n Conferinţa ministerială REPARIS şi Foru-
mul Regional al Organizaţiilor Profe-
sionale Contabile, Viena, Austria

Prof. univ. dr. Horia Neamţu, preşedinte
CAFR, şi Carmen Mataragiu, prim vicepre -
şedinte al Consiliului Camerei, au participat la
Conferinţa ministerială organizată la data de
31 mai 2012, în cadrul programului REPARIS
(Drumul către Europa – Program de Re formă
a Contabilităţii şi Consolidare Insti tu ţională)
de către Centrul de Reformă a Raportării Fi-
nanciare (CFRR) a Băncii Mondiale, cu sediul
la Viena. De asemenea, delegaţia Camerei a
luat parte la Forumul Regional al Organiza -
ţiilor Profesionale Contabile, care i-a succedat
acestei Conferinţe, eveniment organizat de
Banca Mondială şi Federaţia Internaţională a
Contabililor la data de 1 iunie 2012. 

n Întâlnirea biletarală a preşedintelui Ca-
merei cu directorul CFRR, Banca
Mondială, Sinaia

La data de 7 septembrie 2012, preşedintele
CAFR, prof. univ. dr. Horia Neamţu, a avut o
întâlnire bilaterală cu Henri Fortin, directorul
Centrului de Reformă a Raportării Financiare
(CFRR) a Băncii Mondiale, cu sediul la Viena,
în care au purtat discuţii referitoare la viitoa-
rea cooperare dintre cele două instituţii, în
vederea întăririi profesiei contabile şi de audit
din România şi din Europa de Sud-Est.

n Seminarul REPARIS, de formare de for-
matori în domeniul auditului, Viena,
Austria

O delegaţie a organizaţiei noastre, formată
din Ana Dincă, vicepreşedinte al Consiliului,
şi Daniel Botez, membru al Consiliului, au
participat în perioada 24-26 septembrie 2012
la seminarul REPARIS, destinat formării de for-
matori în domeniul auditului, organizat de
Centrul de Reformă a Raportării Financiare
(CFRR) din cadrul Băncii Mondiale, cu sediul
la Viena.
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S EFRAG

În urma aprobării Consiliului CAFR, a fost îna-
intată nominalizarea candidaturii doamnei
Adriana Duţescu, auditor financiar, membru
al Camerei, în comitetul de experţi tehnici al
Grupului European de Consiliere privind Ra-
portarea Financiară (EFRAG). În urma reco-
mandării secretariatului tehnic EFRAG,
doamnei Duţescu i s-a sugerat, pe baza califi-
cărilor şi experienţei sale, să candideze pentru
o poziţie superioară, în cadrul Consiliului de
Supraveghere EFRAG. Camera a transmis, în
acest sens, o scrisoare de recomandare către
EFRAG, susţinând această candidatură, care a
fost aprobată în Adunarea Generală reunită la
20 noiembrie 2012. Mandatul doamnei
Adriana Duţescu va fi de 3 ani (2013-2015). 

S Asociaţia Contabililor Autorizaţi
(ACCA)

n Seminarul dedicat facilitării accesului la
finanţare pe pieţele de capital, Bruxel-
les, Belgia

La data de 26 aprilie 2012, o delegaţie a Ca-
merei compusă din prof. univ. dr. Ana Mora-
riu, vicepreşedinte al Consiliului şi Adriana
Spiridon, şef departament relaţii interna -
ţionale, a participat la seminarul organizat la
sediul Parlamentului European de la
Bruxelles, dedicat facilitării accesului la
finanţarea pe pieţele de capital. Această ma-
nifestare a fost organizată de către ACCA,
Federaţia Europeană a Contabililor şi Audito-
rilor pentru IMM-uri (EFAA), Asociaţia Meşte -
şugarilor şi Întreprinderilor Mici şi Mijlocii din
Europa (UEAPME) şi Uniunea Antreprenorilor
Mici şi Mijlocii, o structură din cadrul Partidu-
lui Popular European. Discuţiile şi prezen -
tările susţinute în cadrul acestui eveniment
au avut drept scop găsirea răspunsului la în-
trebarea de ce finanţarea pe pieţele de capi-
tal are un rol redus, în cazul întreprinderilor
mici şi mijlocii.

n Ceremonia de absolvire a membrilor
ACCA, Bucureşti

Ana Dincă, vicepreşedinte al Consiliului
CAFR, a luat parte la ceremonia de absolvire
a membrilor ACCA, organizată la Bucureşti, la
data de 6 septembrie 2012, ocazie cu care a
transmis un mesaj din partea Consiliului Ca-
merei Auditorilor Financiari din România. 

n Masa rotundă cu tema „Viitorul auditu-
lui: către o mai mare transparenţă, cali-
tate şi independenţă”, Bruxelles, Belgia

Preşedintele Camerei, prof. univ. dr. Horia 
Neamţu, a luat parte la evenimentul organi-
zat în parteneriat de ACCA şi Confederaţia Eu-
ropeană a Asociaţiilor de Directori (ecoDa) la
sediul Parlamentului European de la Bruxel-
les, la data de 25 septembrie 2012. Modera-
torul lucrărilor a fost Sajjad Karim, membru
al Parlamentului European şi raportor pe pro-
bleme de reformă a profesiei de audit, din
partea Comisiei pentru Afaceri Juridice (JURI). 

Masa rotundă a avut loc pe fondul dezbate-
rilor curente dintre Parlamentul European şi
Consiliul European, care discută despre pa-
chetul de propuneri publicat de Comisia Eu-
ropeană la 30 noiembrie 2011 şi care au
drept obiectiv reforma auditului.

S Institutul Contabililor Autorizaţi
din Anglia şi Ţara Galilor (ICAEW)

n Conferinţa regională ICAEW-CECCAR,
Sinaia

Preşedintele Camerei, prof. univ. dr. Horia 
Neamţu, a participat la conferinţa regională
ICAEW-CECCAR, organizată la Sinaia, în pe-
rioada 26-27 ianuarie 2012. Lucrările conferin-
ţei au fost structurate în patru sesiuni,
dedicate structurii şi direcţiei strategice a pro-
fesiei; reglementării profesiei; educaţiei şi for-
mării; serviciilor tehnice şi altor servicii oferite
membrilor de către organismele profesionale. 

Preşedintele CAFR a susţinut o prezentare în
cadrul sesiunii dedicate reglementării profe-
siei, cu tema „Noile propuneri ale Comisiei Eu-
ropene privind politica de audit”. Intervenţia sa
a tratat, pe scurt, pachetul legislativ de mă-

A. RELAŢII CU ORGANISME 
PROFESIONALE

INTERNAŢIONALE
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suri privind auditul, publicate de Comisie la
30 noiembrie 2011, insistând asupra noilor
provocări pentru organismele profesionale şi
prezentând sistemul de asigurare al calităţii
derulat şi implementat de CAFR - ca exemplu
de activitate curentă desfăşurată de organis-
mul profesional şi supravegheată de organis-
mul de supraveghere, care pentru viitor se
propune să devină o sarcină integrală a orga-
nismului de supraveghere. 

n Întâlnire bilaterală ICAEW-CAFR, Bucu-
reşti

Martin Manuzi, director regional pentru Eu-
ropa al ICAEW, a efectuat, la data de 28 no-
iembrie 2012, o vizită la sediul Camerei Audi -
torilor Financiari din România, unde a avut o
întâlnire cu preşedintele CAFR, prof. univ. dr.
Horia Neamţu. Discuţiile s-au axat pe provo-
cările curente ale profesiei contabile şi de
audit, viitoarele acţiuni de cooperare dintre
ICAEW şi CAFR, precum şi necesitatea amen-
dării acordului de cooperare existent, semnat
între cele două organisme în iunie 2008.

n Ceremonia de absolvire a noilor membri
ICAEW, Bucureşti

O delegaţie a CAFR formată din prof. univ. dr.
Ana Morariu, vicepreşedinte al Consiliului şi
Adriana Spiridon, şef departament relaţii in-
ternaţionale, a luat parte, la data de 28 no-
iembrie 2012, la ceremonia de absolvire a
noilor membri ICAEW, care a marcat, toto-
dată, aniversarea a 4 ani de activităţi desfă-
şurate de Institutul Contabililor Autorizaţi din
Anglia şi Ţara Galilor în România. 

S Institutul Revizorilor de 
Întreprinderi din Belgia (IRE)

n Institutul Revizorilor de Întreprinderi din
Belgia, Organizaţia Contabililor din
Olanda şi Compania Naţională a Audito-
rilor din Franţa, au organizat la Bruxelles,
în data de 10 februarie 2012, o conferinţă
cu tema „Calitatea auditului extern, pâr-
ghie a economiei europene”. 

CAFR a fost reprezentată la acest eveniment
prin preşedintele său, prof. univ. dr. Horia
Neamţu. Conferinţa a reunit vorbitori din sfe-

rele academice, socio-economice şi politice,
care au subliniat valoarea auditului în contex-
tul crizei financiare, efectele reglementării
asupra regulilor concurenţei, implicaţiile au-
ditului sectorului public. 

Printre oaspeţii de marcă ai acestui eveni-
ment s-a numărat Ian Ball, director executiv
al Federaţiei Internaţionale a Contabililor, şi
Michel de Wolf, preşedintele Institutului Au-
ditorilor Autorizaţi din Belgia şi, la acea dată,
al Federaţiei Internaţionale a Experţilor Con-
tabili Francofoni.

S Camera Auditorilor din 
Azerbaidjan

n Conferinţa regională de la Baku, Azer-
baidjan

În perioada 15-16 martie 2012, a avut loc la
Baku, conferinţa internaţională comună or-
ganizată de Uniunea Economiştilor din Azer-
baidjan, Camera Auditorilor din Azerbaidjan,
Camera Auditorilor Financiari din România,
Colegiul Auditorilor din Rusia, Uniunea Audi-
torilor din Kazahstan şi Universitatea din
Azerbaijan. În cadrul acestei manifestări au
fost susţinute prezentări practice şi ştiinţifice,
reunite sub tema „Rolul auditului în creşterea
transparenţei, în condiţiile moderne actuale”.

CAFR a fost reprezentată la acest eveniment
prin preşedintele său, prof. univ. dr. Horia
Neamţu, care a susţinut o intervenţie axată
pe „Noile propuneri ale Comisiei Europene pri-
vind Politica de audit”.

S Institutul Naţional al 
Profesioniştilor Contabili, 
Managerilor Financiari şi 
Economiştilor din Rusia (NIPA)

n Semnarea acordului de cooperare între
CAFR – NIPA

Preşedintele NIPA, Dmitry Yakovenko, a
efectuat o vizită de lucru la Bucureşti, cu oca-
zia Conferinţei anuale a CAFR, din 21 aprilie
2012. În cadrul Conferinţei a fost semnat un
acord de cooperare, în scopul promovării
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profesiei de audit în cele două ţări şi al con-
solidării colaborării dintre cele două organi-
zaţii profesionale.

n Forumul economic inter-regional, Sa-
mara, Federaţia Rusă

Prof. univ. dr. Horia Neamţu, preşedintele
CAFR, a participat, în perioada 5-6 iulie 2012,
la Forumul economic inter-regional organizat
de guvernul regiunii Samara, în cooperare cu
Ministerul Dezvoltării Economice din Federa-
ţia Rusă şi Institutul Naţional al Profesionişti-
lor Contabili, Managerilor Financiari şi
Economiştilor din Rusia (NIPA), cu tema „Poli-
tica de cluster – o bază a dezvoltării inovative
a economiei naţionale”.

În cadrul acestui eveniment a fost organizată
o conferinţă ştiinţifică, axată pe „Rolul instru-
mentelor financiare în dezvoltarea politicieni-
lor de tip cluster”, în cadrul căreia preşedintele
Camerei a susţinut o prezentare intitulată „Re-
cunoaşterea rolului social al auditului”. Aceasta
a tratat atât semnificaţia auditului pentru so-

cietate şi pentru diferiţii utilizatori ai informa-
ţiilor financiare, cât şi importanţa respectării
Codului Etic emis de IFAC, care prevede prin-
cipiile etice ce ar trebui să ghideze activitatea
desfăşurată de orice auditor. 

S Camera Auditorilor din Germania
(WPK)

n Conferinţa preşedinţilor organismelor
profesionale de contabilitate din Eu-
ropa, Berlin, Germania

Camera Auditorilor din Germania (WPK) a or-
ganizat la Berlin, la data de 14 septembrie
2012, o reuniune a preşedinţilor organisme-
lor profesionale de contabilitate şi audit din
Europa, cu scopul de a dezbate provocările
curente ce afectează profesia de audit. În ca-
drul întâlnirii a avut loc un schimb de opinii
cu privire la eliminarea obligativităţii auditu-
lui statutar pentru întreprinderile mici şi mij-
locii, s-au dezbătut noile propuneri ale
Comisiei Europene referitoare la reforma au-
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ditului, onorariile aferente auditului statutar,
precum şi alte aspecte şi tendinţe semnifica-
tive spre care se îndreaptă profesia.

Printre participanţii la această manifestare 
s-au numărat reprezentanţi ai profesiei din
Belgia, Bulgaria, Estonia, Franţa, Austria, Polo-
nia, Portugalia, România, Slovacia, Slovenia şi
Ungaria. România a fost reprezentată prin pre-
şedintele CAFR, prof. univ. dr. Horia Neamţu. 

S Asociaţia Contabililor şi Auditori-
lor din Republica Srpska (AAARS)

n Prof. univ. dr. Ion Mihăilescu, preşedinte
de onoare al Camerei, alături de Adriana
Spiridon, şef departament relaţii interna-
ţionale, au participat în perioada 27-29
septembrie 2012, la cel de-al 16-lea Con-
gres AAARS, cu tema „Semnificaţia conta-
bilităţii, auditului şi finanţelor în procesul
de depăşire a crizei economice”, organizat
la Banja Vrucica, Republica Srpska.

S Institutul Contabililor Publici Au-
torizaţi din Bulgaria (IDES)

n La data de 27 septembrie 2012 a avut loc,
la sediul Camerei, o întâlnire profesională
între reprezentanţi şi auditori financiari ai
filialei Plovdiv a Institutului Contabililor
Publici Autorizaţi din Bulgaria (IDES) şi
membri ai Consiliului şi Executivului
CAFR. 

Oaspeţii bulgari, conduşi de Dimitar Jeliaz-
kov, membru al Consiliului IDES, au fost în-
tâmpinaţi de Ana Dincă, vicepreşedinte al
Consiliului CAFR, Urania Moldovanu, şeful
Departamentului de monitorizare şi compe-
tenţă profesională, Daniela Ştefănuţ, consi-
lier juridic şi Mihai Dragnea, expert relaţii
internaţionale. Un interes deosebit a prezen-
tat discuţia privind sistemul de supraveghere
publică a auditului statutar, care diferă în cele
două ţări, din punct de vedere al finanţării şi
funcţionării. 

Totodată, a fost subliniată buna conlucrare
între cele două organizaţii, atât pe plan regio-
nal, cât şi în cadrul organismelor profesionale
internaţionale.

S Institutul Contabililor Autorizaţi
din Scoţia (ICAS)

n În octombrie a.c. CAFR a publicat versiu-
nea 2012 a Ghidului pentru un audit de ca-
litate redactat de Institutul Contabililor
Autorizaţi din Scoţia, tradus şi publicat de
CAFR.

S Ordinul Experţilor Contabili din
Franţa (OEC)

n În perioada 3-5 octombrie 2012, prof.
univ. dr. Horia Neamţu, preşedintele Ca-
merei a luat parte la cel de-al 67-lea Con-
gres al Ordinului Experţilor Contabili din
Franţa, cu tema „Expertul contabil antre-
prenor: un nume – o ofertă”. Această ma-
nifestare profesională de proporţii, or -
ganizată la Palatul Congreselor din Paris,
a reunit reprezentanţi ai organismelor
profesionale franceze, Ordinul Experţilor
Contabili (OEC) şi Compania Naţio nală a
Comisarilor de Conturi (CNCC), precum şi
numeroşi invitaţi străini din Belgia, Elve-
ţia, România, Albania, Bulgaria, Polonia,
Camerun, Tunisia, Maroc, Canada, Liban,
Burkina Faso etc. 

S Institutul Contabililor Autorizaţi
din Muntenegru

n Congresul Contabililor şi Auditorilor din
Muntenegru, Becici

CAFR a fost reprezentată prin preşedintele
său, prof. univ. dr. Horia Neamţu, la cel de-al
VII-lea Congres al Contabililor şi Auditorilor
din Muntenegru, organizat în perioada 18-20
octombrie 2012, la Becici, Muntenegru, cu
sprijinul Centrului pentru Reformă a Rapor-
tării Financiare din cadrul Băncii Mondiale.
Lucrările Congresului s-au desfăşurat sub
tema „Constituirea unei raportări financiare de
talie mondială, pentru a sprijini dezvoltarea
economiei din Muntenegru şi aderarea la UE”.

S Camera Naţională a Auditorilor
Statutari din Polonia (KIBR)

n La data de 23 octombrie 2012, preşedin-
tele CAFR, prof. univ. dr. Horia Neamţu,
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a luat parte la ceremonia de aniversare a
20 de ani de la înfiinţarea Camerei Naţio-
nale a Auditorilor Statutari din Polonia
(KIBR), ocazie cu care i-a acordat preşe-
dintelui KIBR o plachetă aniversară din
partea Consiliului CAFR. 

În perioada 24-25 octombrie 2012 a avut loc,
la Jachranka, Conferinţa internaţională a
KIBR, intitulată în acest an „Stadiul şi perspec-
tivele auditului”. Preşedintele CAFR a susţinut
o prezentare, în cadrul sesiunii dedicate „As-
pectelor de reglementare a auditului şi supra-
vegherii publice – perspective internaţionale”,
cu tema „Supravegherea publică a contabilită-
ţii şi auditului: prevederi ale Uniunii Europene
şi aplicare naţională”, axându-se pe modul de
organizare a sistemului de supraveghere pu-
blică din România, în contextul noilor modi-
ficări legislative ale OUG 23/august 2012,
precum şi pe propunerile Comisiei Europene
de reformă a profesiei de audit.

S Asociaţia Contabililor şi Auditori-
lor Profesionişti din Republica
Moldova (ACAP)

n La data de 4 decembrie 2012, la sediul
CAFR a avut loc o întâlnire cu profesio-
nişti din Republica Moldova, având drept
obiectiv principal realizarea unui schimb
de experienţă în domeniul certificării pro-
fesionale a auditorilor, în contextul alinie-
rii profesiei din Republica Moldova la
standardele internaţionale de audit, edu-
caţie şi raportare financiară, precum şi la
acquis-ul comunitar al Uniunii Europene.
Camera a fost reprezentată de prof. univ.
dr. Horia Neamţu, preşedintele CAFR, dr.
Marius Burduşel, director executiv, Alice
Petcu, director executiv adjunct, Urania
Moldovanu, şeful Departamentului de
monitorizare şi competenţă profesională
şi prof. univ. dr. Gheorghe Popescu, şeful
Departamentului de servicii pentru
membri.

Din delegaţia oaspeţilor au făcut parte Lilia
Grigoroi, preşedintele Consiliului Director al
Asociaţiei Contabililor şi Auditorilor Profesio-

nişti din Republica Moldova (ACAP), Ludmila
Grabarovski, director al Comitetului pentru
educaţie al ACAP, Mihail Manoli, membru al
Consiliului de Supraveghere a Activităţii de
Audit, doi consultanţi din cadrul Biroului Băn-
cii Mondiale din Moldova şi cadre universi-
tare implicate în programe de pregătire a
profesioniştilor în audit şi contabilitate.

S Compania Naţională a Auditorilor
din Franţa (CNCC)

n O delegaţie CAFR, compusă din prof.
univ. dr. Ana Morariu, vicepreşedinte al
Consiliului şi Adriana Spiridon, şef de-
partament relaţii internaţionale, a partici -
pat la Conferinţa anuală a Companiei
Naţionale a Auditorilor din Franţa (CNCC)
organizată la Montpellier, cu tema
„Provocări, dezvoltare, diversitate, dialog”.
Conferinţa CNCC din 6-7 decembrie 2012
a situat profesia de auditor din Franţa în
context european, promovând o practică
obişnuită în această ţară, aceea a auditu-
lui comun.

S Institutul Profesioniştilor 
Contabili din Rusia (IPAR)

n Congresul Profesioniştilor Contabili şi
Auditorilor din Rusia, Moscova

La invitaţia IPAR, o delegaţie a CAFR formată
din prof. univ. dr. Horia Neamţu, preşedinte,
Ana Dincă, vicepreşedinte şi dr. Marius Bur-
duşel, director executiv, au luat parte la Con-
gresul organizat la Moscova, în perioada
11-12 decembrie 2012, desfăşurat sub tema
„Contabilitatea 2012 - Schimbări globale”. 

Acest eveniment a marcat totodată aniversa-
rea a 15 ani de la înfiinţarea acestui organism
profesional, ocazie cu care preşedintele Ca-
merei a acordat conducerii IPAR o plachetă
aniversară din partea Consiliului CAFR. De
asemenea, acesta a avut o intervenţie în ca-
drul căreia a felicitat organizaţia din Rusia
pentru experienţa dobândită şi şi-a exprimat
speranţa unei viitoare colaborări, în cadrul
profesiei.



Publicaţii editate de CAFR
S Revistele CAFR

n Revista „Audit financiar”, publicaţie
profesională de înaltă calitate

În cadrul strategiei de comunicare şi imagine
stabilite de Conferinţa anuală pentru revista
„Audit Financiar”, orientările şi sarcinile trasate
de Consiliul Camerei şi de Colegiul Editorial
Ştiinţific al revistei au vizat ridicarea calitativă
a articolelor, ancorarea materialelor publicate
în cerinţele informării prompte a profesioniş-
tilor asupra celor mai noi cercetări în dome-
niu, în legătură cu practicile eficiente în
materia auditului şi raportărilor financiare,
precum şi privind evenimentele cele mai im-
portante din viaţa internă şi internaţională a
profesiei.

Publicaţia Camerei a împlinit 10 ani de apari-
ţie neîntreruptă, până la data întocmirii pre-
zentului raport fiind editate 100 de numere.
Calitatea revistei a fost recunoscută de mediul
academic românesc.

Articolele publicate sunt incluse în patru mari
baze de date internaţionale – Ulrich’s, Pro-
Quest, Ebsco şi Cabells, din care trei sunt re-

cunoscute de Consiliul Naţional de Atestare
a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Uni-
versitare (CNATDCU). De asemenea, revista
este inclusă în platforma editorială română
SCIPIO, ceea ce îi asigură o bună vizibilitate
în mediul profesional şi în cel academic din
ţară şi din străinătate. Revista a fost pusă gra-
tuit la dispoziţia auditorilor financiari, fiind
postată în varianta informatică pe site-ul
CAFR, în zona de autentificare. De asemenea,
circa 10% din tiraj a fost distribuit pe bază de
abonament (în format tipărit sau electronic),
pentru promovare sau schimb de publicaţii
cu instituţii şi organisme profesionale din
ţară şi din străinătate.

Câteva date statistice despre structura celor
12 numere de revistă publicate în anul 2012,
care atestă ancorarea nemijlocită a revistei în
viaţa profesiei:

- Articole publicate – 85, din care 1/3 (22
articole) au avut un caracter practic
profesional direct.

- Articolele au purtat 175 de semnături,
în medie 2 autori pentru un articol.

- Articole semnate de autori străini – 12.
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Publicaţii editate de CAFR şi prezenţa Camerei în mass-media
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În principal, autorii au calitatea de auditori fi-
nanciari, ori aparţin mediului academic şi de
cercetare ştiinţifică din ţară şi din străinătate.

Revista are site propriu – www.revista.cafr.ro,
integral reproiectat şi reconstruit, în care, în
limbile română şi engleză sunt prezentate
numerele de revistă pe măsură ce apar (co-
perta, sumarul, rezumatele, cuvintele cheie),
iar numerele anterioare anului 2011 pot fi ci-
tite de toţi cei interesaţi în varianta integrală
în format PDF.

Ca o expresie a eforturilor de sprijinire a cer-
cetării ştiinţifice în audit financiar, în cadrul
momentului festiv prilejuit de sărbătorirea
Zilei Naţionale a Auditorului Financiar, Con-
siliul Camerei a acordat două premii de exce-
lenţă pentru articole ştiinţifice publicate în
revista „Audit Financiar”.

n Revista „Practici de Audit”

Răspunzând unor cerinţe formulate în cadrul
Conferinţei Camerei din anul 2011, Consiliul
Camerei a stabilit editarea unei noi reviste, cu
apariţie trimestrială, realizată atât în format
tipărit, cât şi electronic, cu titlul „Practici de
Audit”. În anul 2012 au apărut 4 numere de
revistă. Scopul revistei a fost de a asigura co-
mentarii, studii de caz, consultanţă, exemple
de bune practici din ţară şi din străinătate,
răspunsuri la probleme ridicate de cititori şi
soluţii propuse de Grupul de lucru, alte infor-
maţii utile din domeniu, din ţară şi de pe ma-
pamond. Cu alte cuvinte, s-a pus la dispoziţia
practicienilor în audit, a membrilor stagiari şi
în general a publicului interesat un mijloc me -
dia prin care este asigurată facilitarea schim-
bului de opinii între profesioniştii în audit.

Revista cuprinde editoriale, interviuri cu per-
sonalităţi ale profesiei din ţară şi din străină-
tate, rubrici precum „Idei, sugestii,
ex pe rienţe”, „Provocări şi tendinţe europene”,
„Controverse şi soluţii”, „Pregătire profesio-
nală”, Rubrica stagiarului, Rubrica juridică.



n Ghid pentru un audit de calitate,
ediţia 2012

Ghidul este redactat de Institutul Contabililor
Autorizaţi din Scoţia (ICAS) şi a fost tradus şi
publicat de organizaţia noastră, sub siglă
comună CAFR - ICAS, în urma actualizării sale,
la începutului anului 2012. Noua versiune a
Ghidului oferă asistenţă în elaborarea şi do-
cumentarea procedurilor de audit, în vederea
conformităţii cu Standardele Internaţionale
de Audit clarificate.

n Broşură de prezentare a CAFR

În cursul anului 2012 s-a editat prima broşură
bilingvă, română-engleză, în care sunt pre-
zentate pe scurt organizarea, activitatea şi
serviciile Camerei Auditorilor Financiari din
România, în scopul promovării organizaţiei
noastre în mediile profesionale interne şi in-
ternaţionale.
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Reflectarea activităţii Camerei 
în mass-media
În strânsă legătură cu evenimentele şi
activităţile cu semnificaţie majoră din viaţa
Camerei, în anul 2012 s-au desfăşurat o serie
de acţiuni de mediatizare în scopul in for -
mării prompte şi corecte a opiniei publice.
Astfel, membri ai Consiliului Camerei au
publicat articole, au acordat interviuri sau
au participat la dezbateri organizate de pos-
turi de televiziune şi de radio cu impact în
domeniul economic, important pentru
piaţa auditului financiar. Tematica abordată
a vizat îndeosebi rolul auditorilor financiari
în perioada actualei crize economice, adap -

tarea profesiei – atât sub aspect organiza-
toric, cât şi legislativ – la normele şi ten -
dinţele europene şi internaţionale ale
pro fesiei.

În prezent, pe lângă organismul nostru pro-
fesional sunt acreditaţi 35 de ziarişti din
presa scrisă centrală şi locală, de la posturi
radio şi TV.

Consiliul CAFR şi Executivul au acordat, de
asemenea, atenţie monitorizării modului în
care este reflectată problematica profesiei
în mass-media, pentru a sesiza prompt sem-
nalele referitoare la activitatea auditorilor fi-
nanciari şi a profesioniştilor din domenii
înrudite. 
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Situaţia patrimonială şi financiară

Evoluţia principalelor cifre caracteristice ale
Camerei în ultimele două exerciţii financiare
se prezintă astfel:

Veniturile Camerei în anul 2012 au provenit
în cea mai mare parte din cotizaţiile membri-
lor - cca. 83%, din taxe de înregistrare - cca.
7%, din dobânzi din plasarea disponibilităţi-
lor - cca. 5%, din taxe examene - cca. 3% şi din
activitatea economică - cca. 2%.

Cheltuielile Camerei au avut ca destinaţie, pe
de-o parte, întreţinerea şi funcţionarea Ca-
merei - în proporţie de 62% şi, pe de altă
parte, sprijinirea profesiei de auditor financiar 

- în proporţie de 38%. De asemenea, urmă-
rind în dinamică, cheltuielile de funcţionare
au crescut faţă de anul 2011 cu 30%, iar chel-
tuielile în sprijinul profesiei au crescut cu 45%.

Patrimoniul CAFR a crescut cu 2% de la
11.721.028 lei la 31.12.2011 la 12.005.772 lei,
în principal datorită creşterii activului imobi-
lizat, determinat de investiţia de supraetajare
a sediului, dar şi de investiţia în noua aplicaţie
informatică.



Organizarea şi conducerea contabilităţii
CAFR se ţine potrivit Legii Contabilităţii nr.
82/1991 cu modificările şi completările ulte-
rioare şi Ordinului ministrului economiei şi fi-

nanţelor nr. 1969/2007 privind Reglementă-
rile contabile pentru persoanele juridice fără
scop patrimonial.
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Rezultatele activităţii financiare

Situaţia patrimonială:
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În cursul anului 2012, evoluţia fiecărui ele-
ment în structura activului net contabil se
prezintă astfel:

S valoarea activelor imobilizate la 31 de-
cembrie 2012 este de 3.937.989 lei faţă
de 3.185.712 lei la 31 decembrie 2011,
având o creştere de 24%, datorată inves-
tiţiei de supraetajare a sediului;

S valoarea activelor circulante la 31 de-
cembrie 2012 este de 7.979.729 lei faţă
de 8.422.633 la 31 decembrie 2011, cu o
scădere de 5% datorată scăderii plasa-
mentelor pe fondul creşterii investiţiilor;

S valoarea datoriilor la 31 decembrie 2012
este de 360.071 lei faţă de 352.453 lei la
31 decembrie 2011, cu o creştere de 2%
şi reprezintă numai datorii faţă de furni-
zori curenţi şi obligaţii salariale ce au fost
stinse integral în cursul lunii ianuarie
2013;

Ponderea fiecărui element în structura ac-
tivului net contabil se prezintă astfel:

S o pondere însemnată în cadrul elemen-
telor patrimoniale de activ o deţin acti-
vele imobilizate (34%) respectiv
3.937.989 lei. În cadrul acestora, imobili-

zările corporale înregistrează la finele
anului 2012, 3.724.950 lei şi se concreti-
zează în sediul CAFR, mobilier, aparatură
birotică, mijloace de transport etc.

S activele circulante deţin ponderea cea
mai mare în cadrul elementelor patrimo-
niale, respectiv 69%. Valoarea acestora la
finele anului 2012 este în sumă de
7.979.729 lei. 

În cadrul activelor circulante, disponibilită-
ţile băneşti şi plasamentele pe termen
scurt reprezintă 95%.

S datoriile reprezintă 3% din totalul surse-
lor de finanţare. Acestea se concretizează
în obligaţii faţă de furnizorii curenţi, pre-
cum şi în obligaţiile ce decurg din drep-
turile salariale ce s-au stins în cursul lunii
ianuarie 2013.

Informaţiile de natură financiar contabilă fur-
nizate de bilanţ construiesc o imagine favo-
rabilă a poziţiei financiare a Camerei,
aspect ce se poate observa prin gradul ridicat
al capitalurilor proprii (97% din sursele de fi-
nanţare ale Camerei) faţă de datoriile econo-
mice (3% din sursele de finanţare ale
Camerei).



Date de contact

Camera Auditorilor Financiari din România
Strada Sirenelor, nr.67 – 69, Sectorul 5, Bucureşti, România
Oficiul Poştal nr.5, Căsuţa Poştală nr.83, cod poştal 050855

Adresă de e-mail: cafr@cafr.ro; Site: www.cafr.ro
Telefon: +40 21 410 74 43; Fax: +40 21 410 03 48

Reprezentanţa Regională Centru
Braşov, Str. Mihail Kogălniceanu, nr.14, bl.1K, sc.A, parter

Adresă de e-mail: centru.brasov@cafr.ro
Telefon: +40368 452 205

Reprezentanţa Regională Nord - Est
Iaşi, Str. Sfântul Lazăr, nr.64 – 66, etaj 4

Adresă de e-mail: centru.iasi@cafr.ro
Telefon: +40232 264 455



Iniţiată în anul 2003, această revistă de
referinţă a Camerei Auditorilor Financiari din
România a ajuns la cea de a 100-a ediţie.
Revista are atât un caracter profesional, cât şi
unul de cercetare ştiinţifică, în principal în
domeniul auditului şi contabilităţii, dar şi în
domenii adiacente, de graniţă: guvernanţă
corporativă, evaluare, analiză financiară,
fiscalitate etc., având o înaltă recunoaştere
academică.
În numărul aniversar se regăsesc articole
purtând semnături de prestigiu ale profesiei:

Prof. univ. dr.

Prof. univ. dr.

Prof. univ. dr.

, PWC

Prof.

Prof. univ. dr.

Prof. univ. dr.

Revista „Audit Financiar” apare lunar atât în
format tipărit (preţ 17,50 lei/exemplar), cât şi
în format electronic (preţ 8 lei/exemplar) şi
poate fi procurată de la sediul CAFR din strada
Sirenelor nr. 67-69, sector 5 sau prin comandă
pe e-mail la adresa: ori la
numărul de fax: 021/410.03.48.

�

�

�

�

�

�

�

revista@cafr.ro

Horia Neamţu

Florin Georgescu

Ion Mihăilescu

Vasile Iuga

Alain Burlaud

Emil Horomnea

Ion Ionaşcu

„Naţional, internaţional şi european în
supravegherea publică a auditului
financiar”

„De la dereglementare din nou la
reglementare în profesia contabilă şi de
audit”

„Resursa umană, factor decisiv în
dezvoltarea auditului în România”

„Consideraţii privind impactul modelului
politic asupra modelului de afaceri şi de
raportare financiară”

„Conturile trebuie să spună adevărul sau
să fie relevante? – Un comentariu referitor
la cadrul conceptual al IASC/IASB”

„Cultură şi deontologie, repere în profesia
contabilă şi afaceri”

„Un secol de contabilitate şi auditul
conturilor la Academia de Studii
Economice din Bucureşti”

Informaţii privind revista, inclusiv în legătură cu abonamentele,
pot fi obţinute la telefon 021/410.74.43 interior 120 sau prin e-mail: .revista@cafr.ro

A  apărut numărul 100 al revistei
„Audit Financiar”




