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Camera Auditorilor Financiari din România 
s-a înfiinţat în 1999, prin Ordonanţa de Ur -
genţă a Guvernului nr.75/1999 privind activi-
tatea de audit financiar, care statuează şi
legi timează profesia de auditor financiar şi
organizaţia profesională a auditorilor finan-
ciari, iar 2011 a reprezentat al doisprezecelea
an de activitate pentru organismul profesio-
nal. În perioada care a trecut de la înfiinţarea
sa, Camera Auditorilor Financiari din
România  a crescut, s-a organizat, a devenit
cunoscută şi respectată atât în mediul de
afaceri şi în general în societatea româneas-
că, cât şi în rândul instituţiilor şi organizaţiilor

profesionale din străinătate. În prezent în
România, Camera Auditorilor Financiari este
organismul profesional care organizează,
coordonează şi autorizează desfăşurarea
activităţii de audit statutar, sub su ravegherea
Consiliul pentru Supraveghe rea Publică a
Activităţii de Audit Statutar (CSPAAS).

Auditorul financiar este profesionistul,
autorizat de către CAFR, care preia informa-
ţiile contabile din raportările financiare ale
entităţilor şi le analizează în vederea formu-
lării unui raport de opinie asupra credibilită-
ţii acestor raportări, de natură să constituie
un element de decizie în interesul public.
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CAFR este organismul profesional care organizează, coordonează şi autorizează des-
făşurarea activităţii de audit financiar în România. CAFR a apărut ca o cerinţă impe-
rioasă a dezvoltării societăţii româneşti, în contextul condiţionalităţilor ce decurg din
racordarea ţării noastre la procesele ce au loc în întreaga lume.

Camera Auditorilor Financiari din România (CAFR)



Organele de conducere şi decizie ale
Camerei

Organele de conducere ale Camerei sunt:
Conferinţa, Consiliul şi Biroul permanent al
Consiliului Camerei.

Membrii actualului Consiliu al
Camerei, ales ca urmare a organizării
alegerilor în anul 2011, cu un mandat
de trei ani:

- prof. univ. dr. Ion Horia Neamţu, pre-
şedinte

- Carmen Mataragiu, prim-vicepreşe-
dinte

- prof. univ. dr. Ana Morariu, vicepreşe-
dinte

- dr. Georgeta Petre, vicepreşedinte

- Ana Dincă, vicepreşedinte

- prof. univ. dr. Pavel Năstase, membru

- Scarlat Orzescu, membru

- prof. univ. dr. Tatiana Dănescu, mem-
bru

- dr. Elena Iordache, membru

- Mircea Bozga, membru

- conf. univ. dr. Daniel Botez, membru

Începând cu anul 2011, în conformitate cu
prevederile Regulamentului de organizare şi
funcţionare, Camera are şi un preşedinte de
onoare, în persoana prof. univ. dr. Ion
Mihăilescu.

Aparatul executiv

Aparatul executiv al Camerei este condus de
directorul executiv, Marius Burduşel, care,
împreună cu directorul executiv adjunct,
Alice Petcu, coordonează următoarele struc-
turi executive:

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

n Departamentul de servicii pentru
membri (DSM);

n Departamentul de monitorizare şi
competenţă profesională (DMCP);

n Departamentul de etică, conduită pro-
fesională, investigaţii şi resurse umane
(DECPI si RU);

n Departamentul de contabilitate, rapor-
tări financiare şi IT (DCRF şi IT);

n Departamentul de relaţii publice, inter-
ne şi internaţionale (DRPII);

n Departamentul de reglementare a
activităţii de audit intern (DRAI);

n Serviciul administrativ;

n Biroul promovare imagine (BPI);

n Compartiment secretariat.
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Consiliul Camerei Auditorilor Financiari din România

Camera Auditorilor Financiari din România
are sediul în Bucureşti, iar din anul 2010 şi-a
constituit o  Reprezentanţă regională, în zona
de Nord-Est a României, având sediul la Iaşi.

Principalele activităţi ale Camerei:

- Acreditarea auditorilor financiari, în condiţiile legii şi ale regulamentelor Camerei

- Pregătirea profesională continuă

- Pregătirea profesională a stagiarilor şi organizarea examenelor de acces la profesie

- Asigurarea serviciilor pentru membri în sprijinul activităţii acestora

- Controlul şi monitorizarea activităţii membrilor Camerei

- Desfăşurarea relaţiilor interne şi internaţionale cu instituţii, organizaţii profesionale şi
cu mediul de afaceri.



nul 2011 şi, în continuare,
perioada care a trecut până la
Conferinţa anuală din 2012, au
marcat substanţiale evoluţii cali-
tative în activitatea organizaţiei
noastre profesionale. 

După ce, odată cu publicarea Regulamentu -
lui de organizare şi funcţionare al Camerei, 
s-a încheiat procesul de adaptare legislativă
a profesiei de auditor financiar la cerinţele
izvorâte din Directiva Europeană 43/2006
privind auditul statutar, corespunzător pro-
gramului stabilit la Conferinţa anuală din 18
iunie 2011, noul Consiliu ales a desfăşurat
ample acţiuni menite să asigure ridicarea pe
o treaptă superioară a calităţii profesionale a
membrilor săi, precum şi adecvarea norme-
lor interne de funcţionare a Camerei la exi-
genţele actuale ale exercitării misiunilor de
audit.

Cu deosebire însă au fost necesare eforturi
pentru pregătirea organizaţiei noastre în an -
samblul său pentru a răspunde  provocărilor
generate de criza economică globală, care
are reverberaţii profunde şi în ţara noastră.

În contextul actualelor evoluţii, este tot mai
evident pentru toată lumea faptul că audito-
rul satisface interesul public manifestat cu
privire la corectitudinea afacerilor supuse
evaluării sale, îndeplinind totodată şi un
important rol social. În acest sens, în căuta-
rea de soluţii pentru stoparea declinului şi
revenirea la un climat economic propice
relansării economice, Comisia Europeană şi

alte instituţii cu reprezentare internaţională
ale profesiei au lansat propuneri de modifi-
care a statutului şi mecanismelor profesiei, în
ideea principală a întăririi supravegherii acti-
vităţii de audit, a asigurării transparenţei,
obiectivităţii, calităţii misiunilor de audit.

amera s-a implicat direct în 
acest proces de redefinire a rolu-
lui şi funcţiilor auditului, partici-
pând la dezbateri în ţară şi în
străinătate, colectând puncte de
vedere ale membrilor săi şi avan-
sând propriile observaţii şi pro-
puneri către organismele inter-
naţionale.

Un moment important în această privinţă l-a
reprezentat organizarea celui de al 3-lea
Congres al Auditorilor Financiari din
România, sub genericul „Profesia de audit –
pentru încrederea investitorilor şi protejarea
interesului public”, prilej cu care s-a realizat
un dialog fertil între specialişti reprezentativi
ai profesiei din ţară şi din străinătate, s-au
prezentat studii în materie, au fost expuse
experienţe, au fost supuse unor analize 
critice, cu propuneri adecvate de adaptare 
la actualele cerinţe şi realităţi, reglementă-
rile internaţionale în domeniu şi docu -
mentele puse în atenţie de Comisia
Europeană.

În mod concret, în Raportul supus atenţiei
Conferinţei se regăsesc toate aceste activităţi
care, în concepţia acţiunii Consiliului, au vizat
trei aspecte esenţiale.
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Auditorilor Financiari 
din România
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În primul rând, se cuvine relevată preocupa-
rea pentru îmbunătăţirea serviciilor oferite
membrilor Camerei. Ne referim îndeosebi la
preluarea de către Cameră a efectuării pro-
gramelor de pregătire profesională şi la revi-
zuirea şi adaptarea mai bună a structurii şi
conţinutului acestora – ca o garanţie în plus
a calităţii şi eficienţei cursurilor.
Complementar, au fost luate măsuri pentru o
mai bună funcţionare a Executivului şi a
departamentelor Camerei, în condiţiile per-
fecţionării sistemului informatic. Site-ul
Camerei a devenit un mijloc de comunicare
eficient şi prompt, iar performantei reviste
„Audit Financiar” i s-a alăturat recent o nouă
publicaţie cu adresabilitate directă profesiei,
solicitată de auditori, intitulată „Practici de
audit”.

În cadrul preocupărilor consacrate rezolvării
unei serii de probleme concrete ivite în acti-
vitatea profesiei, care au fost sesizate de
membrii noştri, a fost reactivat Grupul de
lucru pentru recomandarea unor soluţii teh-
nice adecvate la întrebările punctuale şi, sub
egida Consiliului Camerei, au fost efectuate
studii, cum sunt cele pentru depistarea defi-
cienţelor în mecanismele de contractare a
misiunilor de audit pentru proiectele cu
finanţare europeană. Aceste din urmă studii
au constituit pentru Consiliu temeiul unor
demersuri la Autoritatea de Audit de pe
lângă Curtea de Conturi şi la autorităţile de
management pentru a se pune lucrurile în
ordine şi a se crea cadrul normativ necesar
pentru o concurenţă corectă pe piaţa de
audit în domeniul respectiv.

menţiune cu totul deosebită se
cuvine a fi făcută în legătură cu
activitatea de reprezentare acti-
vă în organismele internaţionale
din care Camera face parte cu
drepturi depline – precum IFAC,
FEE şi FIDEF, cu colaborarea cu
organizaţii profesionale din ţară
şi din străinătate, cu instituţiile
statului interesate în profesia de
audit statutar. Sunt acţiuni de
natură să consolideze prestigiul
şi implicarea Camerei noastre în
viaţa internă şi internaţională a
profesiei.

Mesajul pe care, prin acest Raport, dorim să-l
transmitem societăţii româneşti şi mediilor
economice este acela că organizaţia noastră
profesională şi implicit membrii săi au capa-
citatea şi sunt profund implicaţi pentru a răs-
punde cu promptitudine şi eficienţă provo-
cărilor generate de criza economică, fiind pe
deplin angajaţi să acorde şi societăţii româ-
neşti sprijin calificat şi responsabil pentru
credibilizarea mediului de afaceri şi relansa-
rea economiei.

Prof. univ. dr. Horia Neamţu,
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Conform strategiei CAFR, în centrul atenţiei
se află „auditorul financiar”. 

Consiliul Camerei şi-a propus ca „Certificatul
de auditor financiar” şi  calitatea de  membru
al CAFR să confere auditorului prestigiul
meritat şi să reprezinte pentru posesor un
întreg ansamblu de valori profesionale :

F calitate ridicată a serviciilor oferite;

F pregătire profesională de calitate
rezultată dintr-un proces de pregătire
practică şi de examinare riguros şi
adaptat standardelor internaţionale în
domeniu;

F apartenenţa la un organism profesio-
nal recunoscut pe plan naţional şi
internaţional.

n Organizarea la 18 iunie 2011 a
Conferinţei anuale a auditorilor finan-
ciari, ocazie cu care a fost ales, prin
votul membrilor Camerei, noul
Consiliu al CAFR

n Modificarea modului de organizare a
programului de pregătire profesio-
nală

n Reactivarea Grupului de lucru, consti-
tuit la nivelul Camerei, care să ofere
consultanţă la problemele ridicate de
membrii Camerei şi la alte probleme de
natură legislativă, ridicate de Cameră

n Implicarea activă a Consiliului Camerei
în problemele ridicate de auditarea
proiectelor co-finanţate din fonduri
europene

n Adoptarea măsurii de realizare a unei
noi reviste, „Practici de audit”, edita-
tă trimestrial sub egida Camerei, ce
vizează aspecte practice în domeniul
auditului financiar – care s-a tipărit
începând din anul 2012

n Organizarea, în perioada 3-4 noiem-
brie 2011, a celui de al 3-lea Congres
al Auditorilor Financiari, cu participa-
re internă şi internaţională.

n Implicarea activă în ceea ce priveşte
propunerile Comisiei Europene pen-
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Consiliului Camerei Auditorilor
Financiari din România 
în anul 2011

În conformitate cu prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.75/1999,
republicată cu modificările şi completările ulterioare, Camera Auditorilor Finan -
ciari din România a avut în vedere atingerea obiectivelor strategice stabilite
pentru perioada 2011-2014, aşa cum au fost acestea aprobate de Conferinţa anua-
lă în anul 2011.



tru modificarea Directivei 43/2006,
privind auditul statutar al conturilor
anuale şi al conturilor consolidate

n Colaborarea Camerei Auditorilor
Financiari din România cu organizaţii
de prestigiu ale profesiei, la nivel
naţional şi internaţional

La 31 decembrie 2011 Camera înregistra un
număr de:

- 4046 auditori financiari, persoane 
fizice;

- 951 firme de audit;

- 1548 stagiari

În anul 2011 au solicitat înscrierea ca
membri ai Camerei:

- 330 de persoane fizice, 

- 64 de firme de audit.  

În anul 2011 Organele alese cu rol reprezen-
tativ de conducere, decizie şi control, respec-
tiv Consiliul Camerei, Biroul Permanent al
Consiliului Camerei, Preşedintele Camerei,
precum şi conducerea executivă au emis un
număr de:

- 77 Hotărâri ale Consiliului CAFR

- 3 Decizii al Biroului Permanent

- 24 Ordine ale preşedintelui Camerei

- 10 Dispoziţii ale directorului 
executiv.
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La sfârşitul anului 2011, a fost reactivat
„Grupul de lucru” al CAFR, constituit în anul
2003 pe lângă Departamentul de Servicii
pentru Membri, pentru soluţionarea profe-
sională „a celor mai delicate probleme” întâl-
nite în activitatea de audit financiar şi conexe
activităţii de audit şi pentru implicarea pro-
activă în soluţionarea problemelor cu care se
confruntă profesia de audit.

După cum este cunoscut, activitatea
Grupului de lucru se desfăşoară pe bază de
voluntariat, cu participarea activă a profesio-
niştilor dispuşi să împărtăşească experienţa
proprie şi altor colegi, care au disponibilita-
tea de a dedica un timp analizei şi rezolvării
aspectelor practice importante, cu care se
confruntă profesia în prezent. Noua compo-

nenţă a Grupului de lucru, cuprinde repre-
zentanţi din cadrul următoarelor firme de
audit, membre ale CAFR: 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.

Cu ocazia întâlnirii din decembrie 2011, par-
ticipanţii au identificat o serie de probleme
cu caracter general care pot fi soluţionate de
Camera Auditorilor Financiari din România.
Sunt în curs de soluţionare şi rezultatele vor
fi publicate după finalizare, următoarele pro-
bleme: 

- definirea unui cadru unitar de aplicare
a cerinţelor art. 95 din Regulamentul
nr. 32/21.12.2006 (actualizat) privind
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Relaţia Camerei  
cu membrii săi

A. Activităţi în sprijinul membrilor Camerei

B. Accesul la stagiu, stagiul în activitatea de audit financiar, examenul de com-
petenţă profesională

C. Formarea profesională

D. Calitatea serviciilor

E. Deontologia profesională

Activităţi în sprijinul membrilor Camerei



serviciile de investiţii financiare şi al
art. 24 din Legea nr. 297/28.06.2004
(actualizată) privind piaţa de capital
(soluţionarea presupune o colaborare
între CNVM şi CAFR, coordonată de
CNVM);

- întrucât auditorii nu au forţa de nego-
ciere în relaţia cu asiguratorii şi condi-
ţiile de asigurare nu satisfac întotdeau-
na specificitatea activităţii de audit
financiar, după modelul altor organis-
me profesionale, la nivel de CAFR a
fost demarată o negociere cu marii asi-
guratori, pentru modelarea unor con-
diţii generale avantajoase de asigurare;

- perfecţionarea protocolului comun,
încheiat între  CAFR şi Autoritatea de
Management pentru Programul
Operaţional Sectorial Dezvoltarea
Resurselor Umane (AMPOSDRU). 

La sfârşitul anului 2011, Consiliul Camerei
Auditorilor Financiari din România a decis, în
baza constatărilor proprii, dar şi ca urmare a
solicitărilor remise de membrii săi referitoare
la caracterul neunitar al cadrului de regle-
mentare a activităţii de auditare a proiectelor
finanţate în baza granturilor acordate de CE
statelor membre, înfiinţarea a două
Comitete de lucru al căror obiectiv a fost
acela de identificare a neconcordanţelor
înregistrate în acest segment al activităţii
auditorilor financiari şi în formularea de pro-
puneri pentru îndepărtarea acestor neajun-
suri în viitor. 

Comitetele de lucru, constituite din profesio-
nişti experimentaţi şi membri ai Consiliului
CAFR, au elaborat studii asupra activităţi-
lor  derulate de Autorităţile de
Management din cadrul programelor de
finanţare şi au identificat o serie de dis-

crepanţe referitoare la: natura angajamentu-
lui, exhaustivitatea procedurilor de audit, for-
matul raportului de audit, cerinţele din ghi-
durile şi procedurile concepute de
Autorităţile de Management etc.

În urma acestui studiu, Camera îşi propune
ca, pe parcursul anului 2012, să întreprin-
dă o serie de acţiuni în acest sens, cum ar fi:

- seminarii de pregătire profesională
(seminarul organizat în colaborare cu
ACCA în cursul lunii aprilie 2012);

- realizarea unor demersuri din partea
CAFR pentru încheierea unui acord de
colaborare cu  autorităţile desemnate
cu derularea fondurilor europene în
vederea asigurării unor reguli şi cerinţe
unitare în activitatea de audit a fondu-
rilor europene (încă din luna ianuarie
2012 au început discuţii privind per-
fecţionarea protocolului comun, înche-
iat între  CAFR şi AMPOSDRU);

- monitorizarea activităţii auditorilor
care au desfăşurat misiuni în cadrul
proiectelor finanţate de Comisia
Europeană;

- crearea de ghiduri specifice, de natură
a îmbunătăţi calitatea  activităţii desfă-
şurate de auditori.

n Cel de al 3-lea Congres al Auditorilor
Financiari din România

n Ziua Auditorului Financiar din România

n Conferinţa anuală a auditorilor finan-
ciari

n Seminarii profesionale
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u Cel de al 3-lea Congres 
al Auditorilor Financiari 
din România, 

Congresul Camerei, cu tema „Profesia de
audit pentru încrederea investitorilor şi proteja-
rea interesului public”, organizat la Hotel
Marriott, Bucureşti, s-a bucurat de o repre-
zentare deosebită, reunind atât invitaţi de
marcă de pe plan naţional, cât şi personali-
tăţi ale profesiei din străinătate.

Lucrările Congresului Auditorilor Financiari
din România au fost structurate în sesiuni
plenare şi şase ateliere (câte trei ateliere con-
comitente în fiecare zi a Congresului). 

Atelierele tehnice au dezbătut teme precum
„Interesul public – misiune fundamentală a
auditorului”, „Profesia de audit, provocări şi
probleme regionale”, „Recunoaşterea rolului
societal al auditului”, „Consolidarea încrederii

în profesia de audit”, „Dezbateri cu privire la
documentul emis de Comisia Europeană:
Cartea Verde – Politica de audit: lecţiile cri-
zei”, „Dinamizarea pieţei auditului – auditurile
mixte”.

La eveniment au fost invitaţi ca participanţi
auditori financiari practicieni, formatori ai
profesiei, reprezentanţi ai mediului de afa-
ceri, ai instituţiilor şi organizaţiilor profesio-
nale cu care Camera Auditorilor Financiari
din România colaborează, reprezentanţi ai
mediului academic.

Între invitaţii de pe plan intern, care au ono-
rat Congresul cu prezenţa lor pot fi amintiţi:

- Andreia Iana, consilier de stat,
Administraţia Prezidenţială,

- Excelenţa sa Martin Fergus Harris,
Ambasadorul Regatului Unit al Marii
Britanii și Irlandei de Nord în România,
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- Maria Eugenia Barna, preşedintele
Comisiei de buget, finanţe şi bănci,
Camera Deputaţilor,

- Gheorghe Ialomiţianu, ministrul
finanţelor publice, 

- Gabriela Anghelache, preşedintele
Comisiei Naţionale a Valorilor
Mobiliare,

- Daniel Chiţoiu, preşedintele Camerei
Consultanţilor Fiscali,

- Prof. univ. dr. Marin Toma, preşedinte-
le CECCAR,

- Cătălin Davidescu, inspector general
Banca Naţională a României,

- Filip Stoica, preşedintele Asociaţiei
Naţionale a Evaluatorilor din România,

- Tiberiu Tudoran, preşedintele
Consiliului pentru Supravegherea

Publică a Activităţii de Audit Statutar,

- Popa Aron Ioan, preşedintele
Autorităţii de audit, Curtea de Conturi,

- Dan Lungu, specialist economic,
Ambasada Statelor Unite ale Americii,

- Corneliu Teofil Teaha, vicepreşedinte-
le Patronatului Român,

- Adrian Cucu, preşedintele Oficiului
Naţional de Prevenire şi Combatere a
Spălării Banilor,

- Ruxandra Bilius, preşedintele Aso -
ciaţiei Auditorilor Interni din România,

- Angela Bichi, director general la
Comisia de Supraveghere a
Asigurărilor,

- Gabriel Mihuţ, director general
Camera de Comerţ şi Industrie a 
municipiului Bucureşti,

13

Raport 2011



- Genţiana Gabriela Avrigeanu, direc-
tor executiv Camera de Comerţ
Elveţia-România

- Paul Butnariu, preşedintele Camerei
de Comerţ şi Industrie Iaşi,

- Jorg Wiederhold, cenzor Camera de
Comerţ şi Industrie Româno-Germană, 

- Marius Vorniceanu, consilier Curtea
de Conturi a României, 

- Dr. Mihai Ionescu, secretar general al
Asociaţiei Naţionale a Exportatorilor şi
Importatorilor din România, copreşe-
dinte al Consiliului de Export al
României, 

- Nicolae Mirică, secretar general al
Uniunii Profesiilor Liberale.

De asemenea, au luat parte la lucrările
Congresului o serie de invitaţi de pe plan
internaţional: 

- Michel de Wolf, preşedintele
Federaţiei Internaţionale a Experţilor
Contabili Francofoni (FIDEF) şi preşe-
dinte al Institutului Auditorilor
Autorizaţi din Belgia (IRE),

- Hilde Blomme, director executiv
adjunct, Federaţia Europeană a
Contabililor (FEE),

- Roger Acton, director ACCA Europe &
Americas,

- Laura Perrin şi Matilda Crossman,
membre în Consiliul internaţional al
ACCA,

- David Szafran, secretar general,
Institutul Auditorilor Autorizaţi din
Belgia (IRE),

- Dr. Ferenc Eperjesi, vicepreşedinte
relaţii internaţionale, Camera
Auditorilor din Ungaria,

- Veaceslav Ciobanu, preşedinte şi
Marina Şelaru, director executiv,
Asociaţia Contabililor şi Auditorilor
Profesionişti din Republica Moldova
(ACAP),

- Martin Manuzi, director regional pen-
tru Europa, Institutul Contabililor
Autorizaţi din Anglia şi Ţara Galilor, 

- Janin Audas, membru al Consiliului
Ordinului Experţilor Contabili din
Franţa (OEC) şi Brigitte Guillebert,
auditor financiar din Franţa,

- Joanne Jamieson, manager monitori-
zare, Institutul Contabililor Autorizaţi
din Scoţia (ICAS),

- Dragan Mikerevic, preşedintele
Asociaţiei Contabililor şi Auditorilor
din Republica Srpska,

- Boyko Kostov, preşedinte al
Institutului Contabililor Publici
Autorizaţi din Bulgaria, 

- Stanislav Stanek, membru al
Comitetului Executiv al Camerei
Auditorilor din Cehia. 
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Traian Băsescu
Congresul are loc în contextul situaţiei econo-
mice dificile cu care se confruntă toate statele
lumii. Efectele crizei sunt încă prezente, situaţia
în unele state fiind chiar mai gravă decât în
urmă cu doi ani. De aceea, sunt necesare în
continuare eforturi pentru stabilizarea sistemu-
lui financiar şi regândirea principiilor care
orientează deciziile economice. 

Activitatea de audit reprezintă unul din pilonii
pe care se bazează stabilitatea financiară.
Statele şi pieţele beneficiază în mod direct de
garanţiile oferite de auditori privind viabilita-
tea financiară a actorilor economici.
Consolidarea funcţiei de audit trebuie să rămâ-
nă, aşadar, în atenţia specialiştilor, dar şi a
decidenţilor politici, în special în ceea ce priveş-
te rolul auditorului şi domeniul de aplicare a
activităţii de audit. 

Valoarea garanţiilor oferite de auditorul finan-
ciar cu privire la actorii economici este puternic
corelată cu nivelul de încredere în aceste eva-
luări şi ea contribuie, la o scară mai mare, la
încrederea în piaţă. Vreau să subliniez în mod
deosebit, importanţa restabilirii încrederii pen-
tru relansarea economică atât la nivelul fiecă-
rui stat în parte, cât şi la nivel european şi mon-
dial. 

Apreciez în mod deosebit şi felicit recunoaşte-
rea pe plan internaţional a profesionalismului
auditorului financiar din România şi a activită-
ţii Camerei Auditorilor Financiari din România,
prin primirea calităţii de membru al Federaţiei
Experţilor Contabili Europeni (FEE) şi al
Asociaţiei Internaţionale pentru Educaţie
Contabilă şi Cercetare (IAAER). 

În acelaşi timp, doresc să subliniez importanţa
continuării eforturilor de dezvoltare şi profesio-
nalizare a sectorului de audit financiar în
România, iar Camera Auditorilor Financiari din

România este principalul actor într-un astfel de
proces. Aceasta se poate implica în realizarea
unor manuale de informare şi orientare cu pri-
vire la auditul financiar, precum şi în crearea
unor sisteme informatice fiabile pe care audito-
rul financiar să le poată utiliza în activitatea pe
care o desfăşoară. (Mesajul a fost transmis de
Andreia Cristina Iana, consilier de stat la
Preşedinţia României).

Gheorghe Ialomiţianu
Cuvântul de ordine în
această perioadă este
„încredere”. Pentru a
depăşi această perioadă
trebuie să reclădim
încrederea. Atât institu-
ţiile statului, cât şi dum-
neavoastră, reprezen-
tanţi ai unei profesii
foarte importante, aveţi
obligaţia să o faceţi. 

Auditorii financiari pot contribui la reclădirea
încrederii atât a celor care investesc şi îşi
asumă anumite riscuri prin investiţiile pe care
le fac în companii, cât şi a creditorilor, pentru
că economia are nevoie de resurse financiare.

În al doilea rând, trebuie să ştiţi că dumnea-
voastră lucraţi în interesul public. Şi aici doresc
să dau un exemplu. Comparativ cu un medic,
care are o răspundere faţă de pacient şi faţă de
familia acestuia, dumneavoastră aveţi răspun-
dere în faţa tuturor persoanelor care utilizează
informaţii în luarea deciziilor. De asemenea, ţin
să precizez că informaţiile financiare furnizate
prin situaţiile financiare validate de dumnea-
voastră stau la baza multor decizii cu implicaţii
în viaţa economică şi socială a unei ţări. Ca să
vă puteţi îndeplini misiunea conferită de calita-
tea de auditor financiar este nevoie să vă asi-
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guraţi independenţa. Cadrul legal care regle-
mentează profesia de auditor financiar cuprin-
de astfel de prevederi care să creeze premisele
independenţei. Şi aici trebuie să mulţumesc
celor care au fost încă de la înfiinţare în condu-
cerea Camerei Auditorilor Financiari din
România pentru activitatea deosebită în direc-
ţia instituirii unui cadru legal, ale cărui preve-
deri să vă asigure independenţa. Împreună cu
Ministerul Finanţelor Publice s-a lucrat foarte
bine pentru promovarea legislaţiei specifice
profesiei dumneavoastră şi cred că acest pro-
ces trebuie să continue.

Maria Eugenia Barna
Auditorii joacă un rol
important, iar în 
acelaşi timp îndeplinesc
o funcţie socială, pre-
zentând o opinie 
asupra veridicităţii şi
corectitudinii situaţiilor
financiare ale entităţilor
auditate. 

Robusteţea auditului este esenţială pentru
redescoperirea încrederii, mai ales în aceste
condiţii, contribuind la protecţia investitorilor
şi la reducerea costului de capital. De aseme-
nea, reduce costurile în caz de faliment, care ar
fi suportate în paralel de acţionarii companiei
şi de investitori în general. Din aceste motive,
consider necesară consolidarea independenţei
auditorilor, care trebuie să fie predominantă în
mediul de audit. 

În aceste condiţii, referindu-mă la Standardele
Internaţionale de Audit, acestea pleacă de la
premisa că opiniile de audit trebuie să prezinte
fidel şi corect prelevanţa fondului asupra for-
mei. Obligaţia noastră este de a crea un climat
de concurenţă şi de apariţie a noi jucători pe
piaţă. Cred că avem nevoie într-adevăr de cer-
titudini că funcţia socială a auditorilor este
îndeplinită cu adevărat.

Martin Fergus Harris

Aş dori să subliniez
importanţa temei
Congresului de astăzi
„Profesia de audit – pen-
tru încrederea investito-
rilor şi protejarea intere-
sului public”. 

Cred că acesta este şi noul focus al sectorului
serviciilor financiare din toată lumea, în con-
textul crizei economice, şi anume construirea
unui sistem economic sustenabil pentru viitor
şi recâştigarea încrederii publicului, investitori-
lor şi în general a mediului de afaceri. Îmi
exprim convingerea că profesia de contabil în
sensul larg al cuvântului are un rol esenţial de
jucat în atingerea acestor obiective, în primul
rând prin promovarea unui comportament etic
şi a standardelor internaţionale.

Am fost bucuros să aflu că organizaţiile profe-
sionale britanice şi cele româneşti lucrează
deja împreună pentru dezvoltarea profesiei
contabile în România. Sper că aceste colabo-
rări vor fi fructuoase şi vor contribui la crearea
şi implementarea standardelor celor mai înalte
aici, în România. Cred cu tărie că avem multe
de oferit unii, altora. 

Mugur Isărescu
Începând cu exerciţiul financiar al anului 2012,
creşterea importanţei activităţii auditorilor
financiari tinde să se amplifice ca urmare a
contribuţiei pe care aceştia trebuie să o aducă
la aplicarea Standardelor Internaţionale de
Raportare Financiară de către instituţiile de
credit, ca bază a contabilităţii, şi pentru întoc-
mirea de situaţii financiare anuale individuale.
Se impune astfel, existenţa unui dialog conti-
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nuu între supraveghetori şi auditori în vederea
soluţionării operative a problemelor legate de
implementarea IFRS, ce urmează a fi identifica-
te în perioada următoare.

Banca Naţională a României, în calitatea sa de
autoritate de reglementare, supraveghere şi
monitorizare a instituţiilor de credit este direct
interesată ca situaţiile financiare anuale ale
instituţiilor de credit să fie auditate în confor-
mitate cu standarde şi practici acceptate pe
plan internaţional. 

De altfel, autoritatea de supraveghere şi-a
manifestat permanent deschiderea totală
către o relaţie de bună colaborare cu auditorii
statutari, vizând aspecte importante privind
auditul şi probleme punctuale de contabilitate,
cum ar fi identificarea tehnicilor contabile
adecvate pentru tratarea noilor instrumente
financiare, contribuind totodată la adoptarea
de către instituţiile de credit a celor mai potrivi-
te politici contabile.

Auditul, împreună cu activitatea de suprave-
ghere şi guvernanţa corporativă, trebuie să
contribuie la stabilitatea financiară. (Mesajul a
fost transmis de Cătălin Davidescu, inspector
general în B.N.R.).

Gabriela Victoria Anghelache
Comisia Naţională a
Valorilor Mobiliare, pe
care o reprezint în faţa
dumneavoastră, cola-
borează cu Camera
Auditorilor Financiari
din România de mulţi
ani în baza unui Pro -
tocol şi aş vrea să men-
ţionez că acest protocol 

nu este unul formal, el se materializează în mai
multe direcţii şi anume: 

În primul rând, se remarcă eforturile pe care
auditorii financiari le fac pentru ca rapoartele

de audit să fie bazate preponderent pe corecti-
tudine, pe elemente de exactitate, astfel încât
acţionarii şi investitorii să fie cât mai bine 
informaţi în legătură cu activitatea şi rezul -
tatele societăţilor auditate. Acest lucru ne-a
determinat să avem o colaborare foarte 
strânsă.

Vreau să mai adaug că trecerea de la aborda-
rea bazată preponderent pe creştere şi compe-
titivitate la abordarea bazată pe risc reprezin-
tă, pentru perioada pe care o parcurgem, o
necesitate şi în acelaşi timp va genera efecte de
necontestat pentru cei care urmează să fie
informaţi în legătură cu riscurile care pot apă-
rea în entităţile ale căror situaţii financiare
sunt auditate. Prevenirea riscului în această
perioadă este un element de luat în considera-
re atât de către supraveghetori, cât şi de către
organismele profesionale, implicit de către
Camera Auditorilor Financiari.

Veaceslav Ciobanu

Apreciem profesionalis-
mul înalt şi devotamen-
tul auditorilor români,
îndreptat spre ridicarea
nivelului de încredere
publică în profesia pe
care o reprezentăm cu
mândrie. 

Vă urăm multă sănătate, fericire şi noi realizări
profesionale. Vă dorim ca numele de auditor
financiar pentru întreaga societate română să
se asocieze, în primul rând, cu cuvântul „încre-
dere”. 

Prin colaborarea noastră cu CAFR am obţinut
principalul pentru noi: accesul ACAP şi al mem-
brilor săi la experienţa şi bunele practici ale
CAFR. Fie că este vorba de o chestiune institu-
ţională legată de dezvoltarea organismului
profesional sau de dezvoltarea profesiei la

17

Raport 2011



nivel de ţară, fie că este o întrebare practică, ce
ţine de interpretarea unor norme din standar-
dele profesionale, pentru toate aceste situaţii
avem deschiderea colegilor din România de a
ne acorda un sprijin. De asemenea, în urma
acestei colaborări dintre organismele noastre
profesionale şi în urma evenimentelor petrecu-
te în comun, au fost stabilite legături directe
între auditorii din Republica Moldova şi audito-
rii din România, între companiile de audit din
ţările noastre.

Suntem mândri de colaborarea ACAP cu
Camera Auditorilor Financiari din România.
Pentru noi această colaborare ocupă un loc
aparte şi reprezintă un potenţial pe care
urmează să-l valorificăm în continuare. CAFR
este un exemplu de activitate şi noi ne stră-
duim să folosim experienţa dumneavoastră în
edificarea unei organizaţii profesionale a con-
tabililor şi auditorilor în Moldova în baza prin-
cipiilor şi cerinţelor stabilite de IFAC. 

Pentru noi colaborarea cu CAFR înseamnă 
mai mult decât o conlucrare cu o organizaţie
profesională din altă ţară. Legătura noastră
spirituală, istorică ne face să fim şi mai 
aproape.

Nicolae Văcăroiu
Vă transmit cu acest prilej salutul şi preţuirea
mea pentru această manifestare deosebită,
care continuă şirul lung de iniţiative menite să
consolideze rolul şi poziţia Camerei Auditorilor
Financiari din România în relaţiile cu o serie de
organizaţii profesionale interne şi internaţio-
nale şi care fac să întărească şi să dea o nouă
valenţă rolului auditorilor financiari din
România care, prin exercitarea profesiei lor, au
contribuit şi contribuie în mod esenţial la stabi-
litatea şi siguranţa mediului de afaceri.

Activitatea acestei organizaţii profesionale,
care are în rândurile sale specialişti de înaltă
clasă, are la bază o serie de reguli şi principii de
organizare şi desfăşurare a activităţii care pri-

vesc codul de etică, norme şi proceduri de
lucru, standarde şi multe altele, care în mare
parte guvernează şi activitatea de zi cu zi a
auditorilor publici externi ai Curţii de Conturi a
României.

Auditorii publici externi şi auditorii financiari
prin activităţile lor pot juca într-adevăr un rol
important atât pentru siguranţa investitorului,
pentru însănătoşirea mediului de afaceri, dar
mai ales pentru protejarea interesului public la
modul general.

La nivelul conducerii Curţii de Conturi a
României, s-a luat iniţiativa de a da curs unui
program complex de colaborare şi conlucrare
cu Camera Auditorilor Financiari din România
deoarece ambele părţi sunt direct interesate
într-un schimb de experienţă vizând creşterea
gradului de pregătire profesională a auditorilor
prin promovarea unor programe complexe
care să dea noi valenţe acestor activităţi
importante pentru societatea noastră.
(Mesajul a fost transmis de Marius
Vorniceanu, consilier de conturi).

Sorin Dimitriu
Prin opiniile pe care le exprimă, auditul finan-
ciar transmite acţionarilor, celor însărcinaţi cu
guvernanţa, aspecte privind modul în care
managerii îşi fac datoria, modul în care se res-
pectă regulile interne de funcţionare şi măsura
în care resursele angajate sunt eficient folosite.

Opinia prudentă, obiectivă şi mai ales indepen-
dentă, care să aibă la bază un prag semnifica-
tiv de relevanţă, de fiabilitate şi comparabilita-
te a informaţiilor, cu un grad obiectiv al esti-
mărilor contabile, este semnalul care trebuie
dat managerilor, mai ales în contextul econo-
mic actual.

Auditorii financiari trebuie să confirme aştep-
tările mediului de afaceri, de natură să ofere
asigurări pertinente cu privire la calitatea infor-
maţiilor cuprinse în situaţiile financiare, în con-
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diţiile în care relansarea afacerilor se manifestă
anevoios, iar un raport de audit realizat în con-
formitate cu standardele internaţionale de
audit poate constitui un element esenţial în
actul decizional.

Este important ca activitatea auditorilor să fie
desfăşurată cu integritate profesională şi reală
independenţă, astfel încât să contribuie la rea-
lizarea unui mediu de afaceri sănătos. 

Iată deci, rolul dumneavoastră, al auditorilor,
de a contribui la crearea unui mediului de afa-
ceri atractiv, bazat pe respectarea cadrelor
generale de reglementare din fiecare domeniu
de activitate. (Mesajul a fost transmis de Dan
Gabriel Mihuţ, director general în CCIB).

Jörg Wiederhold
Prezenţa mea astăzi aici
subliniază importanţa
comunicării dintre
mediul de afaceri şi
auditori, astfel ca ambe-
le categorii de profesio-
nişti să înţeleagă rolul,
mijloacele şi obiectivele
auditului financiar. 

Necesitatea unei vigilenţe sporite în faţa unor
produse financiare complexe şi nevoia de a
înţelege riscurile unei afaceri sunt elementele
care trebuie să fie luate în calcul atât de mana-
gerii firmelor, cât şi de proprietarii acestora.

Aportul auditorului din punctul de vedere al
oamenilor de afaceri este unul foarte impor-
tant, în principal din cauza transparenţei ceru-
te de potenţialii parteneri. Transparenţa activi-
tăţii firmelor, impusă de mediul economic în
care acestea acţionează, determină ca un
număr tot mai mare de societăţi să-şi auditeze
situaţiile financiare, pentru a asigura utilizato-
rii externi şi interni de informaţii financiare
contabile corecte. Firmele româneşti au fost
angrenate în acest proces de schimbări şi
transformări, care implică şi o serie de riscuri

inerente unor astfel de evoluţii, necesitând o
adaptare rapidă la toate aceste schimbări.

Ionuţ Simion
În viziunea noastră
auditorii financiari au
un rol extrem de impor-
tant în asigurarea bunu-
lui mers al activităţii. Şi
ne dorim ca dumnea-
voastră să participaţi
activ nu numai la buna
reglementare a activită-
ţii de audit din România, 
dar şi la buna reglementare a celorlalte seg-
mente de activitate, fie că sunt de natură fisca-
lă sau economică şi în acest sens puteţi miza
pe contribuţia noastră pentru un mediu de
business transparent şi integru, de a încuraja
toate companiile şi organizaţiile prezente de a
se alătura demersului nostru, unul din aceste
demersuri fiind cel legat de clarificarea caracte-
rului independent al activităţii pe care un audi-
tor, un consultant fiscal, un medic le desfăşoa-
ră în România şi care, la momentul actual, este
departe de a fi atât de sigur, putând genera
dificultăţi în activitatea de zi cu zi. 

Felicităm Camera Auditorilor Financiari din
România pentru activitatea derulată în aceşti
ani şi vă dorim în continuare mult succes!
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u Ziua Auditorului Financiar 
din România, 

În anul 2011, Ziua Auditorului Financiar din
România, care este anual sărbătorită la 26
octombrie, a fost celebrată în cadru festiv, cu
ocazia organizării celui de-al 3-lea Congres al
Auditorilor Financiari din România.

Acest moment a fost marcat prin prezenta-
rea unui film, care a surprins principalele
activităţi ale CAFR, din ultimii ani de activita-
te. Totodată, cu această ocazie, au fost atri-
buite distincţii şi premii persoanelor care au
avut o activitate marcantă pentru domeniul
auditului financiar:

1. Ialomiţianu Gheorghe, ministrul

finanţelor publice, la acel moment,
auditor financiar

2. Tudoran Tiberiu, preşedintele
CSPAAS, auditor financiar

1. Toma Marin, preşedintele CECCAR,
auditor financiar

2. Stoica Filip, preşedintele ANEVAR,
auditor financiar

s-au acordat unui număr de
14 auditori financiari, membri ai 
Camerei:
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1. Andrian Vasile, Mazars, Bucureşti

2. Bunget Ovidiu, A.B.A. Audit S.R.L.,
Timişoara

3. Cernat Petre Mihail, Cons Audit Inter
S.R.L., Bucureşti

4. Constantin Maria, Audit Analis Expert
S.R.L., Ploieşti

5. Covariu Galaction, Evalexpert, 
Piteşti

6. Dobre Elena, Standard Cont-Audit,
Constanţa

7. Duţescu Adriana, Romexpert D&R
S.R.L., Bucureşti

8. Marian Stela Angela,
Audit&Consulting Association, Satu
Mare

9. Pecie Lucica Emanoila, Lucaudit
S.R.L., Bucureşti

10. Popescu Gheorghe, Confident Expert
CP S.R.L., Bucureşti

11. Rusu Gheorghe, Romar-CoAudit
S.R.L., Constanţa

12. Ştreangă Smaranda Alexa, BDO
Audit, Bucureşti

13. Şuşnea Florentina, PKF FinConta
S.R.L., Bucureşti

14. Szitas Ştefan, S.C. NICOLOS S.RL.,
Braşov

Ca o expresie a eforturilor de sprijinire a 
cercetării ştiinţifice în audit financiar au fost
acordate două premii de excelenţă, care
poartă numele „Constantin Ionete” şi
„Alexandru Rusovici”.
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u Conferinţa anuală a auditorilor
financiari

La 18 iunie 2011, la Palatul Parlamentului, în
sala „A. I. Cuza”, s-a desfăşurat Conferinţa
anuală ordinară a Camerei Auditorilor
Financiari din România.

Acest eveniment a fost marcat de organiza-
rea alegerilor pentru Consiliul Camerei
Auditorilor Financiari din România, care,
potrivit noului Regulament de organizare şi
funcţionare, aprobat prin Hotărârea
Guvernului nr.433/2011, este format din 11
membri cu un mandat de 3 ani. 

Auditorii financiari participanţi la Conferinţa
anuală au dezbătut şi aprobat următoarele
documente aflate pe ordinea de zi: 

- Raportul de activitate al Consiliului
Camerei pentru anul 2010;

- Situaţiile financiare anuale ale CAFR
pentru exerciţiul 2010;

- Execuţia bugetului de venituri şi chel-
tuieli pentru exerciţiul 2010;

- Bugetul de venituri şi cheltuieli pentru
anul 2011;

- Raportul Comisiei de auditori statutari
asupra situaţiilor financiare ale CAFR
pentru anul 2010;

- Programul de activităţi al Consiliului
CAFR pentru anul 2011.

În cadrul Conferinţei anuale a auditorilor
financiari s-au stabilit  Obiectivele strategice
ale Camerei Auditorilor Financiari din
România pentru perioada 2011-2014.
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u Seminarii profesionale
- Seminarii tehnice organizate în colabo-

rare cu Oficiul Naţional de Prevenire şi
Combatere a Spălării  Banilor 

- Seminar tehnic organizat în colaborare
cu ACCA

- Seminarul „Auditul financiar al entităţi-
lor din piaţa de capital”

Pe parcursul anului 2011 au fost organizate
două sesiuni de pregătire profesională, orga-
nizate de Cameră, împreună cu Oficiul
Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării
Banilor (ONPCSB) care s-au adresat tuturor
categoriilor de entităţi raportoare privind
pregătirea profesională continuă a specialiş-
tilor implicaţi în combaterea spălării banilor
şi finanţării terorismului:

- 12 aprilie 2011 - prima sesiune de
pregătire profesională;

- 8 decembrie 2011 - a doua sesiune de
pregătire profesională. 

În cadrul acestor evenimente lectorii
ONPCSB au susţinut prelegeri pe marginea
aspectelor teoretice şi practice incluse în
Manualul privind abordarea pe bază de risc,
indicatori de tranzacţii suspecte şi tipologii
destinate entităţilor raportoare, prevăzute de
Legea nr.656/2002, cu modificările şi comple-
tările ulterioare, elaborat de Oficiu în anul
2010, în cadrul proiectului de twinning
„Combaterea spălării banilor şi finanţării
terorismului”.

În aprilie 2011 s-a organizat,  la Constanţa,
un Seminar tehnic  CAFR- ACCA pe  teme de
IFRS şi ISA. La seminar au participat auditorii
financiari din judeţele Constanţa, Tulcea,
Brăila, Galaţi, Vrancea şi Buzău.

Conform Protocolului privind organizarea şi
desfăşurarea activităţii de audit financiar la
entităţile pieţelor reglementate, încheiat
între Camera Auditorilor Financiari din
România (CAFR) şi Comisia Naţională a
Valorilor Mobiliare (CNVM), CAFR a organizat
cursul “Auditul financiar al entităţilor din
piaţa de capital”, în baza unui contract înche-
iat cu Centrul de Pregătire Financiară
Millenium.

În cadrul şedinţei Biroului Permanent al
Camerei Auditorilor Financiari din România
din 24 noiembrie 2011, s-a decis ca, înce-
pând cu anul 2012, cursul „Auditul finan-
ciar al entităţilor din piaţa de capital” să
fie organizat exclusiv de Camera Auditorilor
Financiari din România.

Seminarii tehnice organizate 
în colaborare cu Oficiul Naţional

de Prevenire şi  Combatere 
a Spălării  Banilor 

Seminar tehnic organizat 
în colaborare cu ACCA

Seminarul „Auditul financiar al 
entităţilor din piaţa de capital”
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Monitorizarea activităţii auditorilor finan-
ciari:

- îndeplinirea de către membrii Camerei
a obligaţiilor către CAFR în ceea ce 
priveşte completarea declaraţiei cu
privire la statutul de activ sau nonac-
tiv, a declaraţiei de activitate/ra -
portului anual, precum şi a încheierii
poliţei de asigurare pentru riscul pro-
fesional;

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

- acordarea vizei anuale necesare pentru
desfăşurarea activităţii de audit finan-
ciar, conform reglementărilor aplicabi-
le, adoptate de Cameră.

Înscrierea de noi membri ai CAFR, persoa-
ne fizice şi persoane juridice

Suport tehnic acordat membrilor

- eliberare de adeverinţe solicitate de
membrii Camerei, 

- răspunsuri la diferite probleme ridicate
de auditorii financiari, 

- suport tehnic privind accesarea spaţiu-
lui privat de pe site-ul Camerei, în
vederea completării on-line a raportu-
lui de activitate

- comunicarea, prin internet şi e-mail
către membrii Camerei, a principalelor
activităţi desfăşurate de CAFR

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

Prima Reprezentanţă regională a Camerei,
constituită în anul 2010, la Iaşi, a desfăşurat
primul său an de activitate. Reprezentanţa
regională Iaşi acoperă regiunea de dezvolta-
re Nord-Est a României şi cuprinde judeţele
Bacău, Botoşani, Iaşi, Neamţ, Suceava şi
Vaslui.

Principalele activităţi desfăşurate prin inter-
mediul acestei reprezentanţe au fost:

- monitorizarea activităţii auditorilor
financiari din judeţele arondate (acor-
darea vizei anuale, completarea şi de -
punerea raportului anual de activitate,
încasarea cotizaţiilor, actualizarea date -
lor de contact ale membrilor CAFR etc.);

- înscrierea de noi membri ai CAFR, per-
soane fizice şi persoane juridice. În
anul 2011 la sediul Reprezentanţei
regionale au fost depuse un număr de
12 dosare de înscriere persoane fizice
şi un număr de 4 dosare de înscriere
firme de audit;

- Suport tehnic acordat membrilor CAFR
din judeţele arondate;

- Monitorizarea activităţii de pregătire
practică a stagiarilor CAFR din judeţele
arondate

Pentru a fi cât mai aproape de membri, audi-
tori financiari şi stagiari, Reprezentanţa a
organizat deplasări pe teren în judeţele pe
care le are în circumscripţie. 

În vederea realizării unei imagini cât mai
bune a Camerei Auditorilor Financiari din
România şi a Reprezentanţei regionale Iaşi în
anul 2011 s-a creat o bază de date mass-
media (posturi de televiziune, posturi de
radio, ziare şi reviste locale) pentru întreaga
zonă de Nord – Est prin intermediul căreia 
s-au transmis comunicate de presă sau infor-
mări ori de câte ori CAFR a organizat eveni-
mente de mare amploare, cum ar fi congre-
se, conferinţe anuale, seminarii etc.

Activitatea Reprezentanţei 
NORD – EST, Iaşi
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În anul 2011 au fost organizate întâlniri, în
cadru festiv, la sediul Reprezentanţei regio-
nale, în scopul înmânării certificatelor, carne-
telor şi ştampilelor pentru noii membri ai
Camerei. Cu acest prilej, în cadrul acestor
întâlniri, au fost dezbătute aspecte ale activi-
tăţilor specifice privind auditul statutar şi
activităţilor conexe. Au fost formulate propu-
neri, sugestii în sprijinul iniţierii noilor
membri în activităţile de audit.

Pentru a evalua beneficiile Camerei, obţinute
în urma constituirii de reprezentanţe în teri-
toriu şi pentru a concluziona dacă este opor-
tună constituirea şi a  altor reprezentanţe în
teritoriu, pe parcursul anul 2011 a fost eva-
luată activitatea desfăşurată de Reprezentan -
ţa Iaşi. Astfel au fost chestionaţi 190 membri
ai CAFR (auditori şi stagiari), din această
regiune.  Ca urmare a sondajului, s-au con-
statat următoarele:

- majoritatea membrilor Camerei, audi-
tori şi stagiari, din regiune au benefi-
ciat de serviciile reprezentanţei Iaşi, iar
calitatea serviciilor prestate şi capacita-
tea angajaţilor de a transmite informa-
ţii relevante au variat între bune şi
excelente.

- activitatea reprezentanţei Iaşi a fost de
un real suport pentru membrii
Camerei din această regiune, ca o
alternativă la deplasarea pentru diferi-
te  activităţi la sediul Camerei din
Bucureşti.

Revista „Audit Financiar”
Publicaţia Camerei, revista „Audit
Financiar”, a intrat în al 10-lea an de apari-
ţie neîntreruptă, până în prezent fiind edita-
te 87 de numere. Calitatea revistei a fost
recunoscută de mediul academic românesc,
obţinând, încă din anul 2007, clasificarea B+
din partea CNCS, calificativ reconfirmat pen-
tru fiecare an, în condiţiile unor rigori de eva-
luare mult sporite.

Câteva date statistice despre structura celor
12 numere de revistă publicate în anul 2011,
care atestă ancorarea nemijlocită a revistei în
viaţa profesiei:

- Articole publicate – 84, din care 1/3
(24 articole) au un caracter practic pro-
fesional direct.

- Articolele poartă 165 de semnături, în
medie 2 autori pentru un articol.

- Articole semnate de autori străini – 12.

În principal, autorii au calitatea de auditori
financiari, ori aparţin mediului academic şi
de cercetare ştiinţifică din ţară şi din străină-
tate.

Revista are site propriu –
www.revista.cafr.ro, integral reproiectat şi
reconstruit în anul 2011, în care, în limbile
română şi engleză sunt prezentate numerele
de revistă pe măsură ce apar (coperta, suma-
rul, rezumatele, cuvinte cheie), iar numerele
anterioare anului 2010 pot fi citite de toţi cei
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interesaţi în varianta integrală în format 
PDF.

La finalul anului 2011, pentru a răspunde
unor cerinţe formulate de către auditorii
financiari în cadrul  Conferinţei anuale a
Camerei, Consiliul Camerei a stabilit editarea,
începând cu anul 2012, a unei noi reviste,
cu apariţie trimestrială, realizată atât în for-
mat tipărit, cât şi electronic, cu titlul „Practici
de audit”. Scopul său este de a asigura
comentarii, studii de caz, consultanţă, exem-
ple de bune practici din ţară şi din străinăta-
te, răspunsuri la probleme ridicate de cititori
şi soluţii propuse de Grupul de lucru, alte

informaţii utile din domeniu, din ţară şi de
pe mapamond. 

Cu alte cuvinte, se pune la dispoziţia practi-
cienilor în audit, a membrilor stagiari şi în
general a publicului interesat, un mijloc
media prin care va fi asigurată facilitarea
schimbului 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, experien-
ţe”, „Provocări şi tendinţe europene”,
„Controverse şi soluţii”, „Pregătire profesiona-
lă”, Rubrica stagiarului, Rubrica juridică.
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Pe parcursul anului 2011,  Camera Auditorilor
Financiari din România nu a organizat test de
acces la stagiu în vederea dobândirii calităţii
de stagiar în activitatea de audit financiar. 
În anul 2011 s-a acordat echivalarea testu-
lui de acces la stagiu, conform protocoale-
lor încheiate de CAFR cu alte organisme pro-
fesionale sau instituţii de învăţământ supe-
rior.

În prezent, potrivit prevederilor legale ale
CAFR, testul de acces la stagiu, se poate echi-
vala:

a. cu un program de master pentru care
Camera a încheiat protocoale de colabo-
rare cu instituţiile de învăţământ supe-
rior;

b. cu calitatea de student ACCA, conform
protocolului de colaborare;

c. cu examenul de acces la stagiul pentru
profesia de expert contabil organizat de
CECCAR. Potrivit Protocolului dintre CAFR
şi CECCAR, privind cooperarea în dome-
niul 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 (începând
cu promoţia 2010), 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 posibilita-
tea efectuării în paralel a stagiului şi la
CECCAR, începând cu anul II.

În cursul anului 2011, Camera a semnat pro-
tocoale de colaborare privind echivalarea

programelor masterale cu testul de acces la
stagiu cu următoarele instituţii de învăţă-
mânt superior:

n Universitatea din Oradea;

n Universitatea din Craiova;

n Universitatea Româno-Americană.

S-a aprobat echivalarea testului de acces la
stagiu:

n pentru 55 de persoane care au absolvit
un program masteral;

n pentru 5 persoane, studenţi ACCA

La finalul anului 2011, Consiliul Camerei a
elaborat o Hotărâre pentru aprobarea
Procedurilor privind acordarea de excepţii de
la vechimea în activitatea financiar-contabilă
şi de la testul de cunoştinţe în domeniul
financiar-contabil, pentru accesul la stagiu.
Prin aceste Proceduri se stabilesc criteriile
clare pentru echivalarea testului de acces cu
un program masteral, iar, ca noutate, stagiarii
care vor solicita echivalare vor beneficia şi de
reducerea cu 2 ani la vechimea în domeniul
financiar-contabil.

rganizarea examenelor 
de competenţă profesională
Potrivit prevederilor legale, pe parcursul anu-
lui 2011 s-au organizat două sesiuni de exa-
men de aptitudini profesionale pentru atri-
buirea calităţii de auditor financiar (în lunile
mai şi noiembrie). La examen au participat
stagiarii care au finalizat perioada de stagiu
şi care, potrivit prevederilor legale, pot să se
prezinte la sesiunile de examen organizate în
termen de 3 ani de la finalizarea calendaristi-
că a stagiului.

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,

27

Raport 2011

Accesul la stagiu, stagiul în activitatea de audit 
financiar, examenul de competenţă profesională



dar cuprinde şi întrebări grilă din drept
comercial şi drept fiscal.

a. Sesiunea mai 2011 - au fost admişi:
143 candidaţi

b. Sesiunea noiembrie 2011 - au fost
admişi: 110 candidaţi

Conform prevederilor legale existente, pen-
tru candidaţii care au obţinut calitatea de
auditor financiar în alte state membre ale
Uniunii Europene sau aparţinând Spaţiului
Economic European ori Confederaţiei
Elveţiene şi care solicită să desfăşoare activi-
tăţi de auditor financiar în România, s-au
organizat, pe parcursul anului 2011, trei
teste de aptitudini:

n în luna februarie 2011 : au fost admise
18 persoane; 

n în luna iunie 2011 : au fost admise 
15 persoane;

n în luna noiembrie 2011 : au fost admise
39 persoane. 

Stagiari
Anual, activitatea stagiarilor, este monitoriza-
tă de către Departamentul de admitere, pre-
gătire continuă şi stagiari. Astfel, activitatea
desfăşurată privind perioada de pregătire
practică a stagiarilor cuprinde:

- înscrierea la stagiu;

- verificarea caietelor de practică şi acor-
darea vizei anuale pe baza rapoartelor
întocmite de îndrumătorii de stagiu;

- verificarea taxelor achitate de către
stagiari, dar şi a activităţii de audit pe
care îndrumătorii de stagiu, potrivit
normelor în vigoare, trebuie să o des-
făşoare pentru a putea lua sub îndru-
mare stagiari;

- verificarea îndeplinirii cerinţelor de
pregătire profesională continuă;

- finalizarea unui an de stagiu. Începând
cu anul 2011, potrivit Hotărârii
Consiliului CAFR nr. 212/2011 pentru
aprobarea Normelor privind perioada
de pregătire profesională practică a
stagiarilor în activitatea de audit finan-
ciar, finalizarea unui an de stagiu,
respectiv accesul în anul următor de
stagiu, se realizează în perioada
aprilie-mai a fiecărui an.
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u Programul de pregătire 
profesională pentru anul 2011

Pregătirea profesională continuă are un
caracter obligatoriu pentru toţi membrii
Camerei, auditori financiari şi stagiari. 

Anual, auditorii financiari trebuie să efectue-
ze 40 de ore de pregătire profesională: 20 de
ore structurate (cursuri organizate de CAFR)

şi 20 de ore nestructurate. Auditorii finan-
ciari trebuie să depună, până la data de
31 decembrie a fiecărui an, fişa individua-
lă de pregătire profesională pentru anul
respectiv.

Stagiarii în activitatea de audit financiar tre-
buie să efectueze, pe parcursul fiecărui an de
stagiu, 25 de ore de pregătire profesională.

29

Raport 2011

Formarea profesională



În anul 2011, programul de pregătire profe-
sională a fost organizat prin societăţi de
audit, membre ale Camerei, pe zone geogra-
fice, în centre de pregătire: Bucureşti, Cluj-
Napoca, Timişoara, Constanţa, Piteşti, Braşov,
Ploieşti, Iaşi, Baia Mare, Satu Mare, Târgu
Mureş, Bacău. 

Societăţile care au organizat cursurile au
fost alese conform prevederilor legale prevă-
zute în Hotărârea nr.176/22.09.2010 a
Consiliului CAFR, privind aprobarea
Procedurilor pentru acreditarea societăţilor
de audit organizatoare de cursuri de pregăti-
re profesională  

Lectorii care au predat la cursuri au fost aleşi
din rândul formatorilor acreditaţi conform
prevederilor Hotărârii nr.177/22.09.2010 a
Consiliului CAFR, privind aprobarea
Procedurilor de acreditare a formatorilor
Camerei Auditorilor Financiari din România.
Pentru anul 2011 au fost acreditaţi 83 de for-
matori, care au participat la un seminar de
pregătire, organizat la Bucureşti în data de
10 septembrie 2011.

ECHIVALĂRI

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

În 11.04.2011 a fost semnat Actul Adiţional
de prelungire a Memorandumului de înţele-
gere între CAFR şi ACCA privind pregătirea
profesională.

Pentru anul 2011, în baza Hotărârii Consiliul
Camerei, s-a aprobat echivalarea programu-
lui de pregătire profesională organizat de
CAFR, pentru auditorii financiari care sunt
angajaţi ai Big Four cu sistemul intern de
pregătire profesională organizat la nivelul
acestor firme.

Pentru auditorii financiari care au efectuat
programe de pregătire profesională în cadrul
altor organisme cu care Camera are protocol
(CECCAR, CCF, ANEVAR) aceste programe se

echivalează cu pregătirea profesională conti-
nuă nestructurată.

Programul de pregătire profesională con-
tinuă, structurată, pentru auditori,  pentru
anul 2011 a fost organizat în perioada
septembrie – noiembrie. Din cei 4046 audi-
tori financiari membri ai Camerei, 3107 de
auditori financiari şi-au îndeplinit obligaţia
pregătirii profesionale continue.

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

CODUL ETIC 

l Numirea profesională, Conflicte de intere-
se, Opinii suplimentare– 2 ore

AUDITUL FINANCIAR

l Ghid privind auditul calităţii -  2 ore

l Imobilizări corporale – 4 ore
- secţiunea E din Ghidul privind auditul

calităţii
- studiu de caz

l Finalizarea auditului – 3 ore
- revizuirea unui dosar de audit 
- evenimente ulterioare bilanţului
- definirea şi prezentarea modului în

care se desfăşoară revizuirea la cald şi
revizuirea la  rece

- secţiunea A4 din ghidului privind audi-
tul calităţii

- prezentare selectivă din ISA 220 si
ISQC 1 a capitolelor legate de revizuire:
teoretic + prezentare probe de audit

l Întocmirea raportului de audit  - 1 oră
- ISA 700 – Formarea unei opinii şi

raportarea cu privire la situaţiile finan-
ciare

- ISA 705 – Modificări ale opiniei rapor-
tului auditorului independent

- ISA 706 – Paragrafele de observaţii şi
paragrafele explicative din raportul
auditorului independent
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- ISA 710 – Informaţii comparative –
Cifre corespondente şi situaţii financia-
re comparative

- prezentarea concretă a unui raport de
audit financiar/statutar 

l ISA 570 - Principiul continuităţii activităţii
– 2 ore
- teoretic şi practic

CONTABILITATE – 6 ore

l Cadrul general conceptual IFRS

l IAS 16 (Imobilizări corporale) şi aspecte
legate de imobilizările corporale din IAS
17, IAS 23, IAS 20, IAS 8, IAS 36

PROGRAMUL DE PREGĂTIRE

PROFESIONALĂ PENTRU STAGIARI

n În septembrie - octombrie, cursul afe-
rent stagiarilor aflaţi în anul întâi de sta-
giu
- la curs au participat 376 de persoane,
- cursul s-a finalizat cu susţinerea unui

test grilă, din materia predată la curs.

Tematica cursului (25 de ore) a cuprins urmă-
toarele:

CODUL ETIC 

l Independenţa auditorului financiar
– 2 ore

l prezentarea probelor de audit aferente
Secţiunii B2 din Ghidul privind auditul
calităţii

AUDITUL FINANCIAR

l Obiective generale ale auditorilor inde-
pendenţi şi desfăşurarea unui audit în
conformitate cu Standardele
Internaţionale de Audit – ISA 200 - 3 ore

l Controlul calităţii auditului financiar 
– 2 ore

l Comunicarea cu persoanele însărcinate
cu guvernanţa – ISA 260 şi Comunicarea

deficienţelor în controlul intern către per-
soanele însărcinate cu guvernanţa şi către
conducere – ISA 265 – 4 ore

l Prezentarea modului de calcul al pragului
de semnificaţie conform Ghidului privind
auditul calităţii – 3 ore
- secţiunea  B5 din Ghidul privind audi-

tul calităţii
- modul de calcul al pragului de semnifi-

caţie iniţial 
- modul de calcul al pragului de semnifi-

caţie final
- ISA 320
- studiu de caz cu cifre

l Planificarea unui audit al situaţiilor finan-
ciare – ISA 300 – 3 ore

CONTABILITATE – 6 ore

l Cadrul general conceptual IFRS

l IAS 16 (Imobilizări corporale) şi aspecte
legate de imobilizările corporale din IAS
17, IAS 23, IAS 20, IAS 8, IAS 36

TEST DE VERIFICARE – 2 ore

n În septembrie – octombrie, cursul afe-
rent celorlalte categorii de stagiari – aflaţi
în anul II sau III de stagiu şi în perioada de
examen. Din cei 1146 de stagiari înscrişi la
data respectivă, au participat la curs 1086
persoane.

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

CODUL ETIC 

l Numirea profesională, Conflicte de intere-
se, Opinii suplimentare – 2 ore

AUDITUL FINANCIAR

l Ghid privind auditul calităţii – 2 ore

l Documentarea unei misiuni de audit
financiar – 3 ore
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l Prezentarea modului de calcul al pragului
de semnificaţie conform Ghidului privind
auditul calităţii – 4 ore

- secţiunea B5 din Ghidul privind auditul
calităţii

- modul de calcul al pragului de semnifi-
caţie iniţial 

- modul de calcul al pragului de semnifi-
caţie final

- ISA 320

- studiu de caz cu cifre

l Prezentarea modului de calcul al eşantio-
nului conform Ghidului privind auditul
calităţii - 3 ore

- secţiunile  B4 si B7 din Ghidul privind
auditul calităţii

- ISA 530, ISA 330

- studiu de caz cu cifre

- ISA 505 - Confirmări externe – Studiu
de caz - 2 ore

- ISA 570 - Principiul continuităţii activi-
tăţii  şi ISA 560 – Evenimente ulterioare
– 3 ore            

CONTABILITATE – 6 ore

l Cadrul general conceptual IFRS

l IAS 16 (Imobilizări corporale) şi aspecte
legate de imobilizările corporale din IAS
17, IAS 23, IAS 20, IAS 8, IAS 36

NOUL PROGRAM DE PREGĂTIRE

PROFESIONALĂ

Pentru a satisface nevoile de formare şi dez-
voltare ale tuturor stagiarilor şi auditorilor,
printr-o gamă largă şi cuprinzătoare de 
cursuri, la finalul anului 2011, Consiliul
Camerei a emis Hotărârea nr.263 pentru
aprobarea Normelor privind Programul de
pregătire profesională a auditorilor financiari
şi a stagiarilor în activitatea de audit finan-
ciar. 

Astfel, începând cu anul 2012 cursurile de
pregătire profesională pentru auditori şi sta-
giari vor fi organizate direct de către CAFR.
Cursurile de pregătire profesională se vor
desfăşura sub două forme: în sistem clasic
şi în sistem e-learning, iar membrii CAFR
vor avea posibilitatea să opteze în legătura
cu sistemul de pregătire la care doresc să
participe.

Ca urmare a preluării pregătirii profesionale
integral la nivelul Camerei s-a hotărât  modi-
ficarea cotizaţiilor, considerând că este nor-
mal ca această activitate să reprezinte un ser-
viciu prestat pentru membrii săi. Astfel, chel-
tuielile aferente au fost incluse în cotizaţia
anuală, plătibilă în două tranşe. Pentru audi-
torii non-activi, Consiliul Camerei a adoptat o
Hotărâre prin care se reduc la jumătate, com-
parativ cu perioadele anterioare, atât cotiza-
ţia anuală, cât şi cheltuielile aferente pregăti-
rii profesionale continue.
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EXERCITAREA CONTROLULUI CALITĂŢII

ACTIVITĂŢII DE AUDIT

Principalele obiective ale inspecţiei calităţii
activităţii de audit financiar: 

l cunoaşterea ariei de cuprindere a activită-
ţii de audit financiar şi a altor servicii pro-
fesionale, pe baza examinării conţinutului
scrisorilor de misiune, precum şi a concor-
danţei acestora cu ISA relevante,
Standardele de Audit  Intern, precum şi
cu normele şi reglementările  emise de
Cameră şi de Organismul de supraveghe-
re publică;

l verificarea  implementării  de  către audi-
torii financiari a  unui sistem intern de
control al calităţii conform ISQC 1 si ISA
220, clarificate, pentru misiunile de audit
al situaţiilor financiare ale entităţilor cu
care a încheiat contracte de prestări servi-
cii sau alte misiuni efectuate în calitate de
auditor financiar;

l evaluarea sistemului intern de asigurare a
calităţii sub aspectul conformităţii cu ISA
relevante şi cu cerinţele de independenţă
ale Codului etic al profesioniştilor conta-
bili;

l verificarea  elaborării  de  către  firmele de
audit  pentru entităţile de interes public, a

unor proceduri de revizuire a asigurării
calităţii, specifice acestor categorii de
misiuni;

l inspectarea foilor de  lucru  ale  misiunii
de audit, selectată pentru revizuirea gra-
dului de adecvare  a controlului calităţii,
pentru a evalua:

- conformitatea cu standardele profesio-
nale şi cu cerinţele normative şi legale;

- respectarea prevederilor referitoare la
efectuarea propriu-zisă a auditului
financiar în  conformitate cu ISA şi pro-
cedurile de audit cuprinse în Ghidul
privind auditul calităţii;

l verificarea implementării de către audito-
rii financiari, a unor proceduri specifice,
aplicabile clienţilor de audit şi ai altor ser-
vicii profesionale, pentru identificarea
cazurilor de intermediere de către aceştia
a actelor de terorism sau de spălare a
banilor;

l evaluarea conţinutului celui mai recent
raport privind transparenţa,  publicat de
auditorii sau firmele de audit inspectate,
care au efectuat misiuni de audit statutar
la entităţi de interes public.

În exercitarea atribuţiilor prevăzute de
Regulamentul de organizare şi funcţionare a
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Calitatea serviciilor

Camera  Auditorilor  Financiari  din România este autoritatea competentă care, sub suprave-
gherea organismului de supraveghere publică:

- efectuează, prin Departamentul de Monitorizare şi Competenţă Profesională  (DMCP),
revizuiri pentru asigurarea calităţii activităţii de audit financiar şi a  altor activităţi des-
făşurate de membrii săi;

- monitorizează executarea misiunilor de audit;

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

Toţi auditorii financiari, membri ai Camerei, persoane fizice şi firme de audit,  fac obiectul
unui sistem de asigurare a calităţii, care este organizat ca un sistem independent şi se desfă-
şoară de către DMCP.



CAFR, Departamentul de Monitorizare şi
Competenţe Profesionale (DMCP), prin colec-
tivul său, a continuat să efectueze şi în exer-
ciţiul anului 2011, revizuiri pentru asigurarea
calităţii activităţii auditorilor financiari, per-
soane fizice şi juridice, membri ai Camerei,
care au desfăşurat misiuni de audit finan-
ciar/statutar la entităţi de interes public, cu
privire la situaţiile financiare anuale întocmi-
te pentru exerciţiile financiare 2009 şi 2010.

ACTIVITATEA DESFĂŞURATĂ ÎN ANUL

2011 DE CĂTRE COLECTIVUL DMCP
a fost orientată către:

1. Realizarea programelor de inspecţie tri-
mestriale aprobate de Consiliul CAFR

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

3. Îmbunătăţirea procesului de monitoriza-

re a auditorilor financiari evaluaţi cu cali-
ficativele B, C şi D

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

5. Efectuarea de analize şi investigaţii

6. Activitatea de reglementare şi reprezen-
tare

În anul 2011 au fost cuprinşi în inspecţiile de
calitate 423 auditori financiari - membri ai
CAFR, din care 211 (49,9%) sunt firme de
audit şi 212 (51,1%) – auditori persoane fizi-
ce, având localităţile de reşedinţă atât în
Bucureşti, cât şi în provincie.

Comparativ cu perioadele corespunzătoare
din anii anteriori 2008, 2009 şi 2010 aria de
cuprindere în inspecţia de calitate prezintă
următoarea dinamică:
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Majoritatea auditorilor inspectaţi au derulat
misiuni de audit financiar. Totodată, s-a asi-
gurat cuprinderea în inspecţia de calitate, pe
baza procedurilor specifice elaborate, şi a
altor activităţi şi servicii profesionale desfăşu-

rate de un număr de 319 auditori financiari
(80% din totalul auditorilor evaluaţi). Dintre
aceştia, 82 membri (26%) au desfăşurat
numai misiuni de altă natură decât audit
financiar, astfel:
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Colectivul DMCP şi-a concentrat activitatea
desfăşurată în anul 2011 asupra creşterii cali-
tăţii inspecţiilor efectuate, prin:

l selectarea procedurilor de revizuire a cali-
tăţii relevante, aplicabile în fiecare perioa-
dă;

l reverificarea, în cadrul Notelor de inspec-
ţie încheiate, a unor secţiuni documenta-
te insuficient de către auditorii financiari
în dosarele de audit, 

l semnalarea cazurilor de ameninţări la
adresa independenţei auditorilor finan-
ciari inspectaţi şi propunerea de măsuri
de diminuare a acestora la nivelul admisi-
bil, conform prevederilor Codului Etic;

l 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 Camerei;

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

Potrivit art. 24 din Normele privind controlul
calităţii activităţii de audit financiar şi a altor
activităţi desfăşurate de auditorii financiari,
atribuirea calificativelor 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 şi Standardelor
Internaţionale de Audit (ISA) relevante.

Ca urmare a inspecţiilor efectuate în exerci-
ţiul 2011, s-a constatat un grad mediu de
respectare a obiectivelor selectate dintre
Procedurile de control al calităţii activită-
ţii de audit financiar şi a celor conexe aces-
tuia, aprobate prin Hotărârea nr. 73/20.09.
2006, cu modificările ulterioare, care se pre-
zintă, pe categorii de calificative, astfel: 



Comparativ cu perioadele anterioare, califi-
cativele acordate în 2011 denotă o creştere a
calităţii activităţii desfăşurate de către audi-
torii financiari - membri ai Camerei, prin creş-
terea procentului deţinut de numărul califi-
cativelor A şi diminuarea calificativelor B, C şi
D, atribuite auditorilor inspectaţi. Se menţio-
nează că, în perioada analizată, au fost
cuprinse în inspecţie firmele a căror activita-
te a mai fost evaluată, auditorii mari de tipul
Big Four, precum şi persoanele fizice care au
parcurs an de an programele de pregătire
continuă, obţinând performanţă în activita-
tea lor.

Modul în care auditorii verificaţi au 
documentat testele

Din analiza modului în care auditorii verifi-
caţi au documentat testele şi obiectivele pe
care inspectorii DMCP le-au avut în vedere la
efectuarea inspecţiei de calitate rezultă că
activitatea propriu-zisă de audit financiar şi
celelalte 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, astfel cum se exemplifică:

36

Consiliul Camerei Auditorilor Financiari din România



37

Raport 2011

Pentru auditorii financiari care au obţinut
calificativele D, C şi B în perioada 01.07.2010
– 30.06.2011 s-a organizat, în cursul lunii
septembrie 2011, o sesiune de cursuri supli-
mentare obligatorii, având ca tematică:

l Identificarea şi evaluarea riscurilor de
denaturare semnificativă prin înţelegerea
entităţii şi a mediului său (ISA315).
Exemplu practic de documentare a
Secţiunii C1 „Sistemele contabile şi con-
troalele interne” din Ghidul privind audi-
tul calităţii;

l Comunicarea deficienţelor de control
intern către persoanele însărcinate cu
guvernanţa (ISA 265); Exemplu practic de
revizuire a scrisorii către persoanele însăr-

cinate cu guvernanţa - Secţiunea A7 din
Ghidul privind auditul calităţii;

l Evaluarea denaturărilor identificate pe
parcursul auditului şi efectul acestora asu-
pra pragului de semnificaţie în audit (ISA
450, ISA 320). Exemplu practic privind cal-
culul pragului de semnificaţie, comunica-
rea şi corectarea denaturărilor ( Secţiunile
B5 pragul de semnificaţie şi A9 Sumarul
erorilor);

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

l Modificări recente intervenite în legislaţie
şi în reglementările CAFR privind auditul
financiar;



l Auditarea estimărilor contabile, inclusiv a
estimărilor contabile la valoarea justă şi a
prezentărilor aferente (ISA 540). Abordări
practice privind obţinerea de probe care
să confirme caracterul rezonabil al esti-
mărilor contabile şi prezentarea lor în
Secţiunea A 10;

l Luarea în considerare a legii şi reglemen-
tărilor într-un audit al situaţilor financiare
(ISA 250). Exemplu practic privind tratarea
unor situaţii concrete (modificarea legisla-
ţiei fiscale pe parcursul exerciţiului, suspi-
ciuni de spălare de bani etc.) cu ocazia
documentării Secţiunii T1 „Conformitatea
cu legile şi reglementările”.

Selectarea temelor s-a făcut pe baza consta-
tării, cu ocazia analizei activităţii DMCP pe
perioada mai sus menţionată, a obiectivelor
cu un grad mai redus de realizare. La aceste
cursuri au participat 98 auditori financiari
care au obţinut, la inspecţiile efectuate, califi-
cativele D, C şi B.

Echipele de inspecţie au continuat în anul
2011 să verifice modul de stabilire şi alocare
de către auditorii financiari a bugetului de
timp necesar desfăşurării misiunilor de audit. 

Au fost cuprinşi în verificare 298 auditori din-
tre cei inspectaţi în anul 2011, care au deru-
lat misiuni de audit financiar, din care 183
firme de audit şi 115 persoane fizice, consta-
tându-se următoarele:

1. Situaţia onorariilor calculate pe baza
datelor declarate de auditorii financiari,
pentru angajamentele de audit selectate
pentru inspecţie, se prezintă astfel:
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2. Având în vedere numărul de persoane utilizate pentru realizarea misiunilor de audit,
precum şi fondul de timp declarat, onorariile orare se prezintă astfel:



Inspectorii DMCP au participat la analiza
unor solicitări ale entităţilor interesate şi for-
mularea punctelor de vedere şi a opiniilor
Camerei privind aspectele ridicate, după
cum se exemplifică:

- solicitarea VFS INT România IFN SA a
opiniei CAFR cu privire la preluarea de
către Consiliul de Administraţie a atri-
buţiilor Comitetului de Audit ;

- solicitarea Universităţii de Medicină şi
Farmacie Gr. I. Popa din Iaşi de a pre-
zenta punctul de vedere oficial al
Camerei Auditorilor Financiari din
România cu privire la oportunitatea
introducerii bugetului mediu minim
de timp, ca cerinţă minimă obligatorie
de îndeplinit de către auditorii finan-
ciari participanţi la procedurile de
achiziţie publică de servicii de audit al
unor proiecte cu finanţare europeană;

- solicitarea Comisiei de Evaluare a
Ofertelor din cadrul Secretariatului
General al Guvernului, privind modul
de soluţionare a unor conflicte apărute
în urma participării la licitaţiile organi-
zate conform OUG 34/2006 privind
atribuirea contractelor de achiziţie
publică.

În anul 2011, DMCP a acţionat, în continuare,
în domeniul reglementărilor, în vederea ali-
nierii legislaţiei naţionale la reglementările
naţionale şi internaţionale în domeniul audi-
tului, prin elaborarea următoarelor proceduri
şi publicaţii, aprobate de Consiliului Camerei
Auditorilor Financiari:

-  Hotărârea Consiliului Camerei
Auditorilor Financiari nr. 274 din 15
decembrie 2011, pentru modificarea şi
completarea Hotărârii nr. 182 din 22

septembrie 2010 pentru aprobarea
Procedurilor privind revizuirea activită-
ţii de audit financiar şi a altor activităţi
desfăşurate de auditorii financiari;

- Ghidul privind unele reglementări ale
profesiei de auditor, ediţia a patra, în
conformitate cu reglementările în
vigoare, care a fost editat în ianuarie
2011, conţinând cele mai recente
reglementări privind controlul calităţii
activităţii desfăşurate de membrii
Camerei, în exercitarea profesiei. 
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Şi în anul 2011 activitatea de etică şi deonto-
logie profesională a fost asigurată prin
Departamentul de etică, conduită profesio-
nală şi investigaţii (DECPI). 

Departamentul a fost angajat în procesul de
verificare şi validare a candidaturilor pentru
alegerea Consiliului Camerei alături de
Comisia de validare a candidaturilor.

În anul 2011 DECPI a investigat 6 sesizări
referitoare la etica şi conduita profesională a
membrilor Camerei Auditorilor Financiari din
România, astfel: 

-  2 sesizări referitoare la unele aspecte
din cadrul activităţii de audit intern
(sesizările au fost formulate împotriva
unui auditor financiar din Craiova, jud.
Dolj şi a unui auditor financiar din
Oradea, jud. Bihor),

-  2 sesizări se referă la unele aspecte
referitoare la activitatea de audit finan-
ciar (sesizările au fost formulate împo-
triva unui auditor financiar din Oradea,
jud. Bihor şi a unui auditor financiar
din Ploieşti, jud. Prahova),

-  1 sesizare împotriva unui auditor
financiar care are şi calitatea de lichi-
dator judiciar, sesizarea  având ca
obiect activitatea de lichidare judicia-
ră, unde CAFR nu are competenţă de
soluţionare, 

-  1 auto-sesizare a Departamentului de
monitorizare şi competenţă profesio-
nală, împotriva unui auditor financiar
care a subcontractat serviciul de audit
financiar de la o firmă care nu este
membră a CAFR. Împotriva acelei firme
a fost formulată plângere penală pen-
tru exercitarea fără drept a activităţii
de audit financiar. 

În urma prezentării în Consiliul Camerei 
a referatelor cu investigaţiile efectuate de

DECPI, în legătură cu sesizările aflate în com-
petenţa Camerei, au fost dispuse sancţiuni
disciplinare.

DECPI a mai fost sesizat de Departamentul
Servicii pentru Membri cu privire la propune-
rea de sancţionare a unui număr de 78
membri CAFR care nu şi-au îndeplinit obliga-
ţiile stabilite de reglementările în vigoare,
precum şi de Departamentul de monitoriza-
re şi competenţă profesională pentru propu-
nerea de sancţionare pentru 4 auditori finan-
ciari care nu au dat curs solicitărilor repetate
de efectuarea a inspecţiilor de calitate.

În aceste situaţii Consiliul Camerei a dispus
sancţionarea disciplinară.

În efectuarea activităţii de investigaţii s-a
colaborat cu Departamentul de monitorizare
şi competenţă profesională. Inspectorii
DMCP au participat la efectuarea de analize
şi investigaţii, pentru soluţionarea, în confor-
mitate cu prevederile Codului etic, a sesizări-
lor şi reclamaţiilor din partea instituţiilor
publice, auditorilor financiari, altor persoane
fizice şi juridice interesate. 
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Deontologia profesională



CSPAAS este instituţia publică autonomă,
care reprezintă autoritatea competentă în
domeniul supravegherii publice a auditului
statutar in România. 

Potrivit legii, CSPAAS reprezintă autoritatea
din cadrul sistemului de supraveghere publi-
că ce are responsabilitatea finală pentru
supravegherea următoarelor activităţi orga-
nizate şi coordonate de Camera Auditorilor:

a) aprobarea şi înregistrarea auditorilor
statutari şi a firmelor de audit în
România, potrivit prevederilor regula-
mentului emis în acest scop;

b) adoptarea standardelor de etică şi a
sistemului de control intern al calităţii
auditorilor statutari, a  firmelor de
audit şi a activităţii de audit statutar; 

c) formarea profesională continuă;

d) asigurarea calităţii şi efectuarea de
revizuiri pentru asigurarea calităţii;

e) asigurarea sistemelor de investigaţie şi
disciplină.

Colaborarea între CAFR şi CSPAAS pe parcur-
sul anul 2011 a cuprins următoarele direcţii:

-  participarea CAFR la şedinţele trimes-
triale  ale Consiliului Superior, prin

reprezentantul său, preşedintele CAFR
şi prin reprezentantul auditorilor finan-
ciari;

-  participarea CAFR la lucrările Comisiei
Tehnice pentru elaborarea Proiectului
de modificare şi completare a
Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului
nr.90/2008 privind auditul statutar al
situaţiilor financiare anuale şi situaţii-
lor financiare consolidate;

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

Camera Auditorilor are o colaborarea perma-
nentă cu reprezentanţii Ministerului
Finanţelor Publice.

Această colaborare se desfăşoară pe mai
multe paliere:

l participarea activă a reprezentanţilor MFP
la evenimentele organizate de Cameră;

l întâlniri de lucru, organizate de către MFP,
în cadrul cărora reprezentanţii CAFR au
fost consultaţi cu privire la diferite acte
legislative, cu implicaţie asupra activităţii
de audit;
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l participarea reprezentanţilor Camerei 
la o serie de comitete/grupe/consilii de
lucru, care funcţionează sub coordonarea
MFP:

n Consiliul Contabilităţii şi Raportărilor
Financiare

Consiliul Contabilităţii şi Raportărilor
Financiare este un organism independent de
supraveghere în vederea asigurării conver-
genţei reglementărilor naţionale şi a practici-
lor în domeniul contabilităţii şi auditului
financiar cu reglementările aplicabile în
Uniunea Europeană. Camera Auditorilor
Financiari din România este membru al CCRF
din anul 2005.

CAFR a fost reprezentată la şedinţele lunare
ale  Consiliului Superior al CCRF, organizate
pe parcursul anului 2011, prin preşedintele
CAFR Ion Mihăilescu, devenit ulterior preşe-
dinte de onoare al CAFR.

Totodată, CAFR a avut reprezentanţi şi la
lucrările desfăşurate de Comisia Tehnică a
CCRF, pe parcursul anului 2011.

n Colegiul Contabil

Colegiul contabil asigură cadrul de consulta-
re şi informare în ceea ce priveşte aspectele
referitoare la dezvoltarea cadrului legal în
domeniul contabilităţii entităţilor private.
(Ordinului ministrului finanţelor publice nr.
2312/15.07.2011).

În anul 2011, Camera a fost reprezentată la
întrunirile ,,Colegiului contabil” de un vice-
preşedinte desemnat de către Biroul
Permanent al Consiliului CAFR.

n Unitatea Centrală de Armonizare
pentru Auditul Public Intern (UCAAPI)

Unitatea Centrală de Armonizare pentru
Auditul Public Intern este organizată şi func-
ţionează la nivel de direcţie generală, în
subordinea Ministerului Finanţelor Publice,
având responsabilitatea de a stabili dezvolta-
rea strategică a activităţii de audit intern cât
şi promovarea acestei funcţii la nivelul tutu-
ror entităţilor publice.

- Comitetul de Audit Public Intern
(CAPI)

CAPI este un organism cu caracter consulta-
tiv care funcţionează pe lângă UCAAPI şi
contribuie la definirea strategiei şi îmbunătă-
ţirea activităţii de audit public intern în sec-
torul public.  Din  componenţa celor 11
membri ai CAPI face parte preşedintele
Camerei Auditorilor Financiari din România 

UPLR este o organizaţie neguvernamentală,
apolitică formată din asociaţii de profesii
liberale şi este deschisă aderării tuturor orga-
nizaţiilor profesionale, persoane juridice care
îndeplinesc condiţiile prevăzute în statutul
său. Camera Auditorilor are o colaborare per-
manentă cu reprezentanţii UPLR, care se des-
făşoară pe mai multe paliere:

l participarea activă a reprezentanţilor
UPLR la evenimentele organizate de
Cameră, dar şi a reprezentanţilor CAFR la
evenimentele organizate de Uniunea
Profesiilor Liberale;

l reprezentanţii CAFR au fost consultaţi de
către UPLR cu privire la diferite materiale,
norme legislative sau evenimente care
vizează activitatea profesiilor liberale,
inclusiv cea de audit financiar.

l participarea reprezentanţilor CAFR la
întrunirile din cadrul Plenului Consiliului
Economic şi Social al UPLR

Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor
Autorizaţi din România a sărbătorit, la 9 sep-
tembrie 2011, împlinirea a 90 de ani de la
înfiinţarea sa. Cu această ocazie, în timpul
ceremoniei, preşedintele CECCAR a înmânat
trofeul şi plachete aniversare unor personali-
tăţi ale profesiei contabile, în semn de apre-
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ciere pentru contribuţia adusă la dezvoltarea
acestui organism profesional. 

Au  participat la acest eveniment, preşedin-
tele CAFR, preşedintele de onoare al CAFR şi
doi reprezentanţi din aparatul executiv al
Camerei.

În vederea implementării Directivei
2006/123/CE, transpusă prin OUG 49/2009
privind libertatea de stabilire a prestatorilor
de servicii şi libertatea de a furniza  servicii în
România şi potrivit Legii nr. 200/2004 privind
recunoaşterea diplomelor şi calificărilor pro-
fesionale pentru profesiile reglementate din
România, cu modificările şi completările ulte-
rioare, toate autorităţile centrale şi locale  cu
rol de reglementare şi control în domeniul
serviciilor  au obligaţia  juridică  de a comu-
nica  direct şi rapid cu autorităţi similare din
celelalte state membre UE prin intermediul
Sistemului 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 2011,
în colaborare cu această instituţie:

l Semnarea unui protocol cu această insti-
tuţie, care are ca obiectiv major crearea
unui sistem funcţional la nivel naţional
(Sistemul IMI S NET), în cadrul căruia să fie
dezvoltate instrumente adecvate de
comunicare, instruire şi colaborare, nece-
sare pentru îndeplinirea corespunzătoare
a obligaţiei de cooperare administrativă
instituită de Directiva Servicii şi reglemen-
tată de OUG 49/2009.

l Participarea activă a reprezentanţilor
CAFR la evenimentele organizate de insti-
tuţia respectivă, în cadrul proiectului IMI

Centrul Naţional ,,România Digitală”, în
subordinea Ministerului Comunicaţiilor şi
Societăţii Informaţionale, are rolul de a
implementa şi opera la nivel naţional sisteme
informatice  şi de comunicaţii pe domeniu
specific 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
libertatea de stabilire a prestatorilor de servi-
cii şi libertatea de a furniza  servicii în
România.

În anul 2011, s-a semnat Protocolul dintre
Centrul Naţional ,,România Digitală” şi CAFR
prin care se stabileşte cadrul procedural de
cooperare, în vederea îndeplinirii funcţiilor şi
obiectivelor legale ce le revin celor două
instituţii cu privire la funcţionarea PCU elec-
tronic şi a conţinutului informaţiilor şi a
documentelor colectate, transmise şi proce-
sate prin intermediul acestuia.

Camera Auditorilor Financiari din România
colaborează permanent cu mediul academic
din România, ţinând cont că este membru al
Asociaţiei Facultăţilor de Economie din
România, începând cu anul 2010.

Pe parcursul anului 2011, Camera a conti-
nuat Proiectul de armonizare a practicilor
în domeniul managementului financiar al
proiectelor finanţate prin Fondul Social
European. Proiectul este realizat în partene-
riat cu:

- Universitatea Babeş-Bolyai Cluj-
Napoca - Facultatea de Ştiinţe
Economice şi Gestiunea Afacerilor

- Universitatea din Craiova - Facultatea
de Economie şi Administrarea
Afacerilor
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- Universitatea ,, 1 Decembrie” Alba-
Iulia - Facultatea de Ştiinţe

- Universitatea Constantin Brâncoveanu
din Piteşti - Facultatea de Finanţe
Contabilitate

Proiectul îşi propune să dezvolte acele iniţia-
tive comune care să conducă la consolidarea
capacităţii partenerilor sociali (beneficiari ai
finanţărilor din FSE) şi a organizaţiilor profe-
sionale relevante (CECCAR, CAFR, CCFR) pen-
tru a putea sprijini, prin proiecte eficiente,
dezvoltarea durabilă, crearea de locuri de
muncă şi coeziunea socială la nivel local,
regional şi naţional.

În acest context se va dezvolta o reţea la
nivel naţional „Comunitatea de practici în
domeniul managementului financiar al
proiectelor finanţate prin FSE”, având ca
participanţi actori interesaţi în domeniu: res-
ponsabili financiari, experţi contabili, auditori
financiari şi, nu în ultimul rând, cadre didacti-
ce din universităţi, membri ai celor trei orga-
nisme profesionale menţionate mai sus,
angajaţi ai partenerilor sociali, organizaţiilor
societăţii civile, asociaţiilor profesionale.
Aceştia vor beneficia de activităţi de informa-
re, formare, consiliere, precum şi de centre
de resurse pentru partenerii sociali şi ONG în
aspecte legislative cu impact financiar.
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n Consiliul anual al IFAC de la Berlin,
Germania –noiembrie 2011

Camera Auditorilor Financiari din România,
membru cu drepturi depline IFAC, a fost
reprezentată la şedinţa Consiliului din acest
an de prof. univ. dr. Horia Neamţu, preşedin-
te. 

n Comitetul pentru Dezvoltarea
Organismelor Profesionale de
Contabilitate (PAODC) al IFAC

Doamna Carmen Mataragiu, membru în
Consiliul Camerei în perioada 2006-2011 şi
prim-vicepreşedinte în perioada 2011-2014,
deţine calitatea de membru al Comitetului
pentru Dezvoltarea Organismelor
Profesionale de Contabilitate.

În această calitate, dna. Mataragiu a repre-
zentat Camera Auditorilor la şedinţele din
anul 2011 ale Comitetului, care au avut loc
la: Singapore şi Viena, Austria, cât şi la confe-
rinţa telefonică, organizată de PAODC în
noiembrie 2011. 

În calitatea sa de membru al  PAODC, 
dna. Mataragiu a participat şi la simpo-
zionul Asociaţiei Contabililor şi Auditorilor
din Serbia, desfăşurat la Zlatibor, în mai
2011.

n Forumul IFAC 2011 al Practicilor Mici
şi Mijlocii – Istanbul, martie 2011

La acest Forum a participat o delegaţie for-
mată din: prof. univ. dr. Maria Manolescu,
prof. univ. dr. Ali Eden, Emil Culda (vicepreşe-
dinţi CAFR în mandatul 2006-2011), Carmen
Mataragiu şi Alexandru Groza (membri ai
Consiliului în perioada 2006-2011).

n Activităţi realizate de CAFR în calita-
te de membru cu drepturi depline al
IFAC

Programul de conformitate al IFAC – anual
Camera actualizează acţiunile sale cuprinse
în Planul de acţiune, potrivit ultimelor pro-
grese şi proiecte demarate.

Elaborarea statisticilor anuale, solicitate de
IFAC, referitoare la numărul de membri al
organizaţiei noastre, la structura membrilor,
precum şi la veniturile Camerei şi provenien-
ţa acestora. 

Completarea studiului anual adresat preşe-
dinţilor şi directorilor executivi ai organis-
melor membre IFAC, axat pe identificarea
preocupărilor profesionale şi îngrijorărilor
manifestate de organismele membre IFAC. În
urma perioadei mai dificile ocazionate de
criza financiară, prin consultarea membrilor
săi, IFAC îşi propune să îşi ajusteze activitatea
şi procesele, pentru a veni în întâmpinarea
nevoilor acestora. 
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n Adunarea Generală FIDEF de la
Paris, Franţa – 12 octombrie 2011

Ca membru cu drepturi depline al Federaţiei
Internaţionale a Experţilor Contabili
Francofoni (FIDEF), Camera Auditorilor
Financiari din România a participat, prin pre-
şedintele său, prof. univ. dr. Horia Neamţu, la
Adunarea Generală FIDEF. Întâlnirea a fost
precedată de o serie de evenimente aniver-
sare, cu ocazia celebrării a 30 de ani de la
înfiinţarea FIDEF. Astfel, preşedintele Camerei
a luat parte la Colocviul internaţional organi-
zat cu sprijinul Organizaţiei Internaţionale a
Francofoniei şi la recepţia festivă din data de
11 octombrie a.c., ocazie cu care a fost acor-

dată preşedintelui FIDEF, Michel De Wolf o
plachetă aniversară din partea Camerei
Auditorilor Financiari din România.

În perioada octombrie 2011, CAFR a partici-
pat la cea de-a 28-a sesiune UNCTAD-ISAR şi
la seminarul tehnic cu tema „Aplicarea cerin-
ţelor de evaluare la valoarea justă şi recu-
noaşterea şi evaluarea instrumentelor finan-
ciare”, organizate la Geneva, Elveţia, prin
delegaţia compusă din Carmen Mataragiu,
prim-vicepreşedinte al Consiliului CAFR şi
Ana Dincă, vicepreşedinte al Consiliului
CAFR.
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Camera Auditorilor Financiari din România,
în calitate de membru cu drepturi depline
FEE, a participat, prin reprezentanţii Consiliu-
lui CAFR, la o serie de evenimente organizate
de Federaţia Europeană a Contabililor:

n Reuniunile Consiliului FEE

Pe parcursul anului 2011, prof. univ. dr. Horia
Neamţu, membru al Consiliului CAFR în
perioada 2006-2011 şi preşedinte al Camerei
pentru mandatul 2011-2014, a participat la
reuniunile Consiliului FEE, în calitate de con-
silier tehnic al reprezentantului CECCAR, în
urma acceptării celor două organisme ca
membri cu drepturi depline. 

Întrucât reprezentarea  în cadrul Consiliului
acestei federaţii se realizează la nivel de ţară,
s-a stabilit, de comun acord cu CECCAR, ca în
perioada 1 ianuarie 2011- 1 ianuarie 2013,
participarea României în Consiliul FEE să se
facă printr-o echipă formată dintr-un repre-
zentant desemnat de CECCAR şi un consilier
tehnic desemnat de CAFR.

n Reuniunea preşedinţilor FEE - Viena,
Austria - septembrie 2011

Prof. univ. dr. Horia Neamţu, preşedintele
Camerei, a luat parte la reuniunea de la
Viena, în cadrul căreia a avut loc şi o Adunare
Generală extraordinară. Programul manifes-
tărilor a cuprins şi sesiuni pe ateliere, în care
dezbaterile s-au referit la viitoarea evoluţie a
Federaţiei. 

n Conferinţa FEE asupra politicilor de
audit de la Bruxelles, Belgia –iunie
2011

CAFR a fost reprezentată la acest eveniment
prin Carmen Mataragiu. Pe lângă reprezen-
tanţii FEE, la Conferinţă a participat şi Michel
Barnier, comisarul european pentru piaţa
internă şi servicii.

n Grupele de lucru FEE

La solicitarea FEE, CAFR a numit persoanele
care se vor implica în activitatea grupelor de

lucru, constituite la nivelul Federaţiei. Astfel,
Camera are o reprezentare permanentă în
cadrul grupului de lucru „Audit”, iniţial prin
Carmen Mataragiu, prim-vicepreşedinte
CAFR, care ulterior a fost înlocuită de Ana
Dincă, vicepreşedinte, şi o corespondenţă
permanentă cu grupele de lucru „Pieţe de
capital”, „Dreptul Companiilor şi Guvernanţă
Corporativă”, „Etică”, „Calificare şi Acces pe
Piaţă”, prin aparatul executiv al  Camerei.

n Ziua Fiscalităţii, eveniment FEE
–octombrie 2011

CAFR a fost reprezentată la acest eveniment
de Carmen Mataragiu, prim-vicepreşedinte.
Tema manifestării din acest an a fost „De la
Politică la Practică – Calea către iad sau rai?” 

n Activităţi realizate de CAFR, în cali-
tate de membru cu drepturi depline
FEE

În perioada iunie-iulie 2011, organizaţia
noastră a completat chestionarul iniţiat de
grupa de lucru Calificare şi Acces pe Piaţă a
FEE, referitor la Structura şi Organizaţia
Profesiei din România. 

În luna iulie 2011, CAFR a răspuns solicitării
înaintate de conducerea FEE, transmiţând
comentariile organismului nostru profesional
referitor la Cartea Verde a Comisiei
Europene privind Cadrul de Guvernanţă
Corporativă din Uniunea Europeană. 

În perioada 3-5 noiembrie 2011, Pavel
Năstase, membru al Consiliului CAFR, a parti-
cipat la Veneţia, Italia, la şedinţa Comitetului
Executiv al IAAER (în calitatea sa de vicepre-
şedinte al acestei Asociaţii) şi la Conferinţa
internaţională „Renaşterea contabilităţii:
Lecţii de pe urma crizei şi perspective de vii-
tor. Învăţând din alte experienţe şi de la alte
instituţii”.

47

Raport 2011



Activităţi ale CAFR care vizează acţiunile
Comisiei Europene în domeniul auditului
financiar:

■ În urma publicării Cărţii Verzi privind Politica
de Audit: Lecţiile crizei, în data de 13 octom-
brie 2010, Camera a elaborat propriul răs-
puns la întrebările şi problemele ridicate de
acest document, transmiţând în acest sens
reacţiile sale. În luna iulie 2011, la solicitarea
Ministerului de Finanţe, CAFR a înaintat
comentariile sale pe marginea documentului
de reacţii la această Carte Verde. 

n Participarea CAFR la conferinţa cu
tema „Raportarea financiară şi audi-
tul. Un moment al schimbării”,,
februarie 2011, organizată de Comisia
Europeană. La acest eveniment a luat
parte Michel Barnier, comisarul euro-

pean pentru piaţa internă şi servicii,
alături de alţi membri ai Parlamentului
European şi ai Comisiei Europene,
implicaţi în întocmirea Cărţii Verzi

n În urma publicării, la 30 noiembrie
2011, a noilor propuneri ale Comisiei
Europene privind reforma auditului
(noul proiect de Directivă privind audi-
tul statutar, care amendează directiva
43/2006/CE şi noul proiect de regula-
ment privind cerinţele specifice referi-
toare la auditul statutar al entităţilor
de interes public), CAFR a publicat pe
site-ul propriu www.cafr.ro o informare
adresată membrilor săi care detaliază
proiectele Comisiei, urmând ca pe par-
cursul anului 2012 să se organizeze o
serie de întâlniri de lucru consultative
cu auditorii financiari. 
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Colaborarea cu alte organisme similare din alte state

Acţiuni organizate de ACCA, la care Camera
Auditorilor Financiari a participat prin repre-
zentanţii săi:

n Conferinţa Internaţională a ACCA cu
tema „Regândirea afacerilor – plus-
valoare în funcţia financiar-contabilă”,
care a marcat şi aniversarea a 5 ani de
la deschiderea Biroului ACCA în
România – martie 2011

n CAFR, prin reprezentanţii aparatului
executiv, au participat la cel de-al 
50-lea seminar tehnic organizat de
ACCA la Bucureşti – mai 2011. Tema
acestui seminar a fost „Repere practice
pentru îmbunătăţirea performanţei”.

n Reprezentarea CAFR la evenimentul
festiv organizat de ACCA la reşedin-
ţa Ambasadorului Marii Britanii la

Bucureşti - iulie 2011. La eveniment
au participat preşedintele Camerei,
prof. univ. dr. Horia Neamţu, preşedin-
tele de onoare al Camerei, prof. univ.
dr. Ion Mihăilescu, alături de alţi
membri ai fostului şi actualului
Consiliu al CAFR.

n Seminarul ACCA privind Beneficiile
agendei digitale pentru întreprinde-
rile mici şi mijlocii - Bruxelles, octom-
brie 2011.

n Masa rotundă organizată de ACCA şi
EFAA (Federaţia Europeană a
Contabililor şi Auditorilor pentru Între-
prinderi mici şi mijlocii), cu tema
„Raportarea financiară a entităţilor mici
şi mijlocii: cum se pot reconcilia nevoi-
le mediului de afaceri şi cerinţele le -
gislative?” – Bruxelles, noiembrie 2011

n Conferinţa comună a ACCA şi EcoDA
(Confederaţia Asociaţiilor de Directori



din Europa), axată pe „Viitorul politicii
de audit: care este cea mai eficientă
metodă de a consolida valoarea audi-
tului şi de a restaura încrederea publi-
că?” – Bruxelles, decembrie 2011.
Această manifestare, care a reunit atât
reprezentanţi ai Comisiei Europene şi
ai Parlamentului European, dar şi orga-
nisme profesionale, a abordat noile
modificări ale Comisiei Europene pri-
vind politica de audit, date publicităţii
la 30 noiembrie 2011 (proiectul unei
noi directive privind auditul statutar,
care să înlocuiască directiva 43/2006/CE
şi al noului regulament privind auditul
entităţilor de interes public). La acest
eveniment, Camera a fost reprezentată
prin prof.univ. dr. Ana Morariu, vicepre-
şedinte al Consiliului CAFR. 

Totodată, pe parcursul anului 2011 s-a actua-
lizat Acordul de cooperare încheiat între
CAFR şi ACCA privind pregătirea profesio-
nală continuă.

n Conferinţa practico-ştiinţifică orga-
nizată de ACAP la Chişinău cu spriji-
nul ACCA, martie 2011. Tema acestei
conferinţe a fost „Profesia de audit:
provocări şi perspective”.

■ Reprezentantul CAFR, prof. univ. dr. Horia
Neamţu, la acea dată vicepreşedinte al
Camerei, a luat parte în perioada 17-18 apri-
lie 2011, la Conferinţa Internaţională a
IDES Bulgaria, care a marcat şi aniversarea
a 20 de ani de la înfiinţarea acestei organi-
zaţii profesionale. Cu această ocazie, Horia
Neamţu a susţinut o prezentare având ca
temă „Confirmarea rolului auditorului în
cadrul societăţii”.

n În iunie 2011, MKVK a organizat la
Budapesta o conferinţă care şi-a pro-
pus să reunească preşedinţii came-
relor de audit ale celor 27 de state
membre ale Uniunii Europene.
Această manifestare a fost organizată
sub auspiciul deţinerii preşedinţiei
Uniunii Europene de către Ungaria.
Printre invitaţii de marcă ai acestei
conferinţe s-au numărat Göran
Tidström, preşedintele IFAC şi Philip
Johnson, preşedintele FEE. CAFR a fost
reprezentată la această conferinţă prin
preşedintele său de la acea dată, prof.
univ. dr. Ion Mihăilescu, dr. Marius Bur -
duşel, director executiv şi Adriana Spi -
ridon - şef birou relaţii internaţionale.

n În data septembrie a.c. CAFR a organi-
zat, la sediul său central de la
Bucureşti, o Masă Rotundă privind
Asigurarea Calităţii, cu sprijinul
ICAEW. Cei doi lectori care au prezen-
tat sistemul de control al calităţii din
Marea Britanie şi procesele ICAEW au
fost: Martin Manuzi, directorul regional
pentru Europa şi Paul Simkins, director
de asigurare a calităţii. Sistemul CAFR
a fost descris de Urania Moldovanu,
coordonator a Departamentului de
Monitorizare şi Competenţă
Profesională (DMCP) din cadrul
Camerei. La această masă rotundă au
participat membrii ai Consiliului CAFR,
preşedintele de onoare al Camerei,
preşedintele Consiliului pentru
Supravegherea Publică a Activităţii de
Audit Statutar din România (CSPAAS) şi
angajaţii departamentului de monito-
rizare, din cadrul Camerei.
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■ În anul 2011, organizaţia profesională din
Azerbaidjan a aniversat 15 ani de la înfiinţa-
re. Cu această ocazie a fost organizată la
Baku, o conferinţă internaţională la care au
luat parte delegaţii ale asociaţiilor profesio-
nale din Rusia, Ucraina, Turcia, Polonia,
Georgia şi România. Preşedintele Camerei,
prof. univ. dr. Horia Neamţu, a susţinut o pre-
zentare în cadrul acestei manifestări, cu tema
„Provocări ale implementării Standardelor
Internaţionale de Audit – experienţa
României”.

n Ion Mihăilescu, preşedinte de onoare
al Camerei, a reprezentat CAFR la
Banja Vrucica, Bosnia şi Herţegovina, la
cel de-al 15-lea Congres AAARS, cu
tema „Impactul Standardelor IFRS asu-
pra contabilităţii, auditului şi finanţe-
lor”. Preşedintele de onoare al Camerei
a susţinut un discurs de bun-venit în
deschiderea manifestării, transmiţând
mesajul Consiliului CAFR.

■ Preşedintele Camerei Auditorilor Financiari
din România, prof. univ. dr. Horia Neamţu, a
participat la cel de-al 66-lea Congres al OEC,
în octombrie 2011, care a avut loc la Marsilia,
Franţa. Congresul din acest an a reunit un
număr record de participanţi, 4620, interesaţi
de tema deosebit de actuală supusă dezba-
terilor: „Experţii contabili şi companiile foarte
mici. Pentru o dinamică a creşterii”.

■ Ana Dincă, vicepreşedinte al consiliului
CAFR, s-a aflat în Samara, Federaţia Rusă, în
noiembrie 2011, pentru a participa la
Conferinţa internaţională a Institutului
din Rusia. Lucrările conferinţei s-au axat pe
rolul instrumentelor financiare ale politicii
cluster şi pe sprijinirea iniţiativelor cluster. În
cadrul discuţiilor bilaterale purtate, s-au pus
bazele semnării unui acord de cooperare
între institutul din Samara şi Camera
Auditorilor Financiari din România.

■ În cursul lunii noiembrie 2011, Mircea
Orzescu, membru al Consiliului Camerei,  a
participat la Conferinţa Internaţională de
Audit organizată de UAA la Harkov,
Ucraina. Această conferinţă a marcat totoda-
tă aniversarea a 20 de ani de la înfiinţarea
organizaţiei profesionale din Ucraina, cu care
CAFR are în derulare un acord de cooperare
semnat în 2009. Reprezentantul Camerei a
transmis audienţei mesajul Consiliului CAFR.

Prof. univ. dr. Horia Neamţu, în calitate de
preşedinte al CAFR, a participat la
Conferinţa internaţională organizată la
Varşovia, sub auspiciul deţinerii preşedinţiei
Uniunii Europene de către Polonia. În această
calitate, domnia sa a deschis conferinţa,
adresând un mesaj de salut din partea
Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din
România. 
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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, care au fost invitaţi şi au partici-

pat la evenimentele organizate de Cameră,
îndeosebi la cel de al 3-lea Congres al
Auditorilor Financiari.
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Reflectarea activităţii
Camerei Auditorilor Financiari
din România în mass-media

În strânsă legătură cu evenimentele şi activităţile cu semnificaţie majoră din viaţa Camerei,
în anul 2011 s-au desfăşurat o serie de acţiuni de mediatizare în scopul informării prompte şi
corecte a opiniei publice. Astfel, membri ai Consiliului Camerei au publicat articole, au acor-
dat interviuri sau au participat la dezbateri organizate de posturi de televiziune şi de radio
cu impact în domeniul economic, important pentru piaţa auditului financiar. Tematica abor-
dată a vizat îndeosebi rolul auditorilor financiari în perioada actualei crize economice, adap-
tarea profesiei – atât sub aspect organizatoric, cât şi legislativ – la normele şi tendinţele
europene şi internaţionale ale profesiei.



Mass-media a acordat un mare interes
Congresului Auditorilor Financiari, organi-
zat în noiembrie 2011, atât înainte, în tim-
pul lucrărilor, cât şi după eveniment. Astfel,
în numărul premergător manifestării, revista
„Economistul” a publicat un amplu interviu
cu prof. univ. dr. Horia Neamţu, preşedintele
CAFR, având titlul: „Serviciile de audit finan-
ciar, o investiţie pentru sănătatea afacerilor”,
postul de televiziune „The Money Channel” a
transmis o ediţie specială, pe durata a aproxi-
mativ o oră, cuprinzând un interviu cu prof.
univ. dr. Horia Neamţu şi imagini de la lucră-
rile în plen. Iar ulterior desfăşurării Congre -
sului, într-o emisiune „live” a postului „The
Money Channel” a fost invitat preşedintele
Camerei, prof. univ. dr. Horia Neamţu, care a
prezentat principalele concluzii desprinse
din comunicările şi dezbaterile care au avut
loc. Postul „Radio France International” a rea-
lizat două emisiuni pe teme de business,
dedicate exclusiv Congresului, una în preala-
bil – printr-un interviu cu prof.univ.dr. Horia
Neamţu şi alta „live” surprinzând opinii ale
unor participanţi la eveniment, printre care
Carmen Mataragiu, prim-vicepreşedinte al
Consiliului CAFR şi Ion Mihăilescu, preşedinte
de onoare al Camerei, privind teme impor-

tante puse în dezbatere referitoare la prezen-
tul şi viitorul profesiei.

Agenţiile de presă „Agerpres” şi „Rador”, pos-
turile de radio „Radio România Actualităţi” şi
„Radio România FM” şi posturile de televiziu-
ne „PRO TV”, „The Money Channel” şi
„Realitatea TV” au informat cu promptitudine
opinia publică despre pregătirea şi desfăşu-
rarea Congresului. De asemenea, în presa
scrisă („Capital”, „Piaţa Financiară”,
„Evenimentul Zilei” „Economistul”, „Tribuna
Economică”, „Afacerea”, „Together for Your
Business”, „Revista Finanţe Publice şi
Contabilitate” şi Revista de Insolvenţă, presa
locală, îndeosebi din zona Reprezentanţei
Iaşi a CAFR) s-au publicat reportaje şi relatări
de la eveniment, inclusiv prin consemnarea
unor opinii ale reprezentanţilor străini pre-
zenţi la Congres.

Consiliul CAFR şi Executivul acordă, de ase-
menea, atenţie prioritară modului în care
este reflectată problematica profesiei în
mass-media, pentru a sesiza prompt semna-
lele referitoare la activitatea auditorilor finan-
ciari şi a profesioniştilor din domenii înrudite
printr-un contract de monitorizare a presei
cu Agenţia română de presă „Agerpres”.
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Evoluţia principalelor cifre caracteristice ale
Camerei în ultimele două exerciţii financiare
se prezintă astfel:

Veniturile Camerei, provenite din cotizaţiile
membrilor, au reprezentat în anul 2011 cca.
67%, cele din organizare de cursuri de pregă-
tire profesională cca. 10%, cele din taxe exa-
mene cca. 7%, venituri din dobânzi din pla-

sarea disponibilităţilor cca. 6%, cele din taxe
de înregistrare cca. 4%, cele din taxe înscriere
şi monitorizare stagiu, cca. 2% şi venituri din
activitatea economică cca. 1% din totalul
veniturilor Camerei.
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Situaţia patrimonială 
şi financiară a Camerei
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Cheltuielile Camerei au avut ca destinaţie pe
de-o parte, întreţinerea şi funcţionarea
Camerei în proporţie de 65% şi, pe de altă
parte, sprijinirea profesiei de auditor finan-
ciar în proporţie de 35%. De asemenea,
urmărind dinamica cheltuielilor, se observă
că atât cheltuielile efectuate în sprijinul pro-
fesiei, cât şi cele de funcţionare au crescut cu
16% faţă de anul precedent.

Patrimoniul CAFR a crescut cu 16% de la
10.095.132 lei la 31.12.2010 la 11.726.915 lei,
în principal datorită noilor plasamente în
depozite bancare.

Organizarea şi conducerea contabilităţii
CAFR se ţine potrivit Legii Contabilităţii nr.
82/1991 cu modificările şi completările ulte-
rioare şi Ordinului ministrului economiei şi
finanţelor nr. 1969/2007 privind
Reglementările contabile pentru persoanele
juridice fără scop patrimonial.
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Raport 2011

În structura activului net contabil se con-
stată următoarele evoluţii:

- valoarea activelor imobilizate la 31
decembrie 2011 este de 3.187.799 lei
faţă de 2.974.775 lei la 31 decembrie
2010, având o creştere de 7%, datorită
în principal intrării de noi mijloace fixe;

- valoarea activelor circulante la 31
decembrie 2011 este de 8.426.433 lei
faţă de 7.087.331 lei la 31 decembrie
2010, cu o creştere de 19% datorită în
principal creşterii plasamentelor în
depozite bancare;

- cheltuielile în avans au crescut de la
33.026 lei în anul 2010, la 112.683 lei în
anul 2011, datorită achiziţionării de
abonamente la diverse publicaţii;

- valoarea datoriilor la 31 decembrie
2011 este de 352.451 lei faţă de
265.478 lei la 31 decembrie 2010, cu o
creştere de 33% şi reprezintă numai
datorii faţă de furnizori  curenţi şi obli-
gaţii salariale ce au fost stinse integral
în cursul lunii ianuarie 2012;



Ponderea fiecărui element în structura acti-
vului net contabil se prezintă astfel:

- o pondere însemnată în cadrul ele-
mentelor patrimoniale de activ o deţin
activele imobilizate (28%) respectiv
3.187.799 lei. În cadrul acestora, imobi-
lizările corporale înregistrează, la finele
anului 2011, 3.043.910 lei şi se concre-
tizează în sediul CAFR, mobilier, apara-
tură birotică, mijloace de transport etc.

- activele circulante deţin ponderea
cea mai mare în cadrul elementelor
patrimoniale, respectiv 74%. Valoarea
acestora la finele anului 2011 este în
sumă de 8.426.433 lei. În cadrul active-
lor circulante, disponibilităţile
băneşti şi plasamentele pe termen
scurt reprezintă 95%.

- datoriile reprezintă 3% din totalul sur-
selor de finanţare. Acestea se concreti-
zează în obligaţii faţă de furnizorii

curenţi, precum şi obligaţiile ce decurg
din drepturile salariale ce s-au stins în
cursul lunii ianuarie 2012.

În cursul anului 2011, evoluţia fiecărui ele-
ment în structura activului net contabil se
prezintă astfel:

- activele imobilizate au crescut cu 7%
şi aceasta se datorează achiziţiei de noi
imobilizări;

- activele circulante au crescut cu 19%,
iar, în cadrul acestora, disponibilităţile
şi investiţiile financiare pe termen
scurt înregistrează o creştere de 16%;

- datoriile au crescut cu 33%, această
creştere fiind datorată faptului că obli-
gaţiile salariale şi faţă de furnizorii
curenţi aferente lunii decembrie 2011
şi care au fost achitate în luna ianuarie
2012 au fost mai mari decât în perioa-
da similară a anului precedent.
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Informaţiile de natură financiar-contabilă furnizate de bilanţ construiesc o imagine favora-
bilă a poziţiei financiare a Camerei, aspect ce se poate observa prin gradul ridicat al capi-
talurilor proprii (97% din sursele de finanţare ale Camerei) faţă de datoriile economice (3%
din sursele de finanţare ale Camerei).


