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2014 – Reforma de audit adop-
tată de Uniunea Europeană
în aprilie 2014

CAFR consideră binevenită reforma în audit
adoptată de Uniunea Europeană în aprilie
2014, întrucât asigură bazele unei pieţe
unice privind auditul entităţilor europene.
Obiectivul major este redarea încrederii în
situaţiile financiare ale entităţilor europene,
mai ales ale entităţilor de interes public, pu-
nând accent pe guvernanţă, competenţa au-
ditorului şi calitatea auditului, precum şi pe
asigurarea independenţei tuturor părţilor
interesate implicate în procesul de audit.

2014 – Alegerea unui nou 
Consiliu CAFR

La data de 27 septembrie 2014, în cadrul
Conferinţei anuale a CAFR, a fost ales un nou
Consiliu, cu o durată a mandatului de 3 ani.
Încă de la începutul mandatului, noul Consi-
liu şi-a sintetizat modul de acţiune pe par-
cursul celor trei ani, propunându-şi o
activitate bazată pe:

Ø Transparenţă

Ø Profesionalism

Ø Corectitudine

Ø Consultarea permanentă cu membrii

Ø Dinamism

Ø Unitate

2000 – 2014: Extinderea CAFR
la nivel naţional

Anul 2014 găseşte Camera Auditorilor Fi-
nanciari din România în procesul de extin-
dere la nivel naţional, pentru a veni cât mai
aproape de toţi membrii din teritoriu.

Astfel, din 2014 ne puteţi găsi în Bucureşti,
Iaşi, Cluj, Braşov şi ne propunem ca urmă-
toarea reprezentanţă CAFR să fie la Timi-
şoara.

31 decembrie 2014 
– 5468 membri CAFR

De la 505 membri în anul 2000, în prezent
CAFR are un număr de 5468 membri, din
care 4493 persoane fizice şi 975 persoane
juridice.
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2014 – CONTINUITATE ŞI NOI PERSPECTIVE

Anul 2014
reprezintă cel

de-al cincispre
zecelea an de

activitate al 
Camerei Audito-
rilor Financiari

din România. 
A fost un an al

continuităţii 
activităţilor 

demarate de ve-
chiul Consiliu

CAFR, dar şi un
an marcat de
modificările

aduse de 
Uniunea 

Europeană 
profesiei de

audit şi un an
de noi perspec-

tive, din punct
de vedere al 

organizării 
şi funcţionării

CAFR.



2000 – 2014: peste 600 per-
soane cărora li s-a recunos-
cut calificarea obţinută la
organisme profesionale din
alte state membre, devenind
astfel auditori financiari în
România şi membri ai CAFR 

Mobilitatea profesională la nivelul Uniunii
Europene a determinat ca un număr din ce
în ce mai mare de persoane care au obţinut
calitatea de auditor la organisme profesio-
nale din alte state membre să solicite autori-
zarea ca auditor financiar în România.

31 decembrie 2014 – 1913 sta-
giari în activitatea de audit
financiar

Pentru stagiarii CAFR, viitori auditori finan-
ciari, Camera acordă o importanţă deosebită
pregătirii viitorilor profesionişti din dome-
niu atât prin cursurile de pregătire organi-
zate pentru stagiari, cât şi prin rigurozitatea
examenelor de acces la profesie.

2000 – 2014: peste 45 de 
protocoale şi acorduri 
de cooperare la nivel 
naţional şi internaţional

Numărul relativ ridicat de acorduri şi proto-
coale de cooperare încheiate de CAFR, înce-
pând cu anul 2000 şi până la sfârşitul anului
2014, cu alte instituţii şi organisme din do-
meniu la nivel naţional şi internaţional certi-
fică locul şi recunoaşterea pe care a
dobândit-o Camera Auditorilor Financiari
din România de la înfiinţare până în prezent.

2014 – consolidarea recunoaş-
terii naţionale

CAFR este autoritatea competentă, la nivel
naţional, pentru autorizarea auditorilor sta-
tutari şi a firmelor de audit, sub supraveghe-
rea organismului de supraveghere în interes
public (CSIPPC). Totodată, CAFR este res-
ponsabilă pentru coordonarea şi desfăşura-
rea întregii activităţii de audit financiar din
România.

2014 – consolidarea recunoaş-
terii internaţionale

CAFR, în calitate de membru al International
Federation of Accountants (IFAC), Federa-
tion of European Accountants (FEE), Fédé-
ration Internationale des
Experts-comptables et commissaires aux
comptes Francophones (FIDEF) şi Interna-
tional Association for Accounting Education
and Research (IAAER), a continuat consoli-
darea relaţiilor de colaborare la nivel inter-
naţional.
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Cine suntem
Camera Auditorilor Financiari din România
(CAFR) este autoritatea care organizează,
coordonează şi autorizează desfăşurarea ac-
tivităţii de audit financiar în România. CAFR
a apărut ca o cerinţă imperioasă a dezvoltă-
rii societăţii româneşti, în contextul condi-
ţionalităţilor ce decurg din racordarea ţării
noastre la procesele ce au loc în întreaga
lume.

Actul de naştere al Camerei Auditorilor Fi-
nanciari din România îl reprezintă Ordo-
nanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 75/1
iunie 1999 privind activitatea de audit fi-
nanciar, care statuează şi legitimează profe-
sia de auditor financiar şi organizaţia
profesională a auditorilor financiari, apro-
bată de Parlament prin Legea nr.135/5 apri-
lie 2002.

Totodată, la nivel naţional, potrivit OUG
90/2008 privind auditul statutar al situaţii-
lor financiare anuale şi al situaţiilor finan-
ciare anuale consolidate, cu modificările
ulterioare, CAFR este autoritatea compe-
tentă, sub supravegherea Consiliului pentru
Supravegherea în Interes Public a Profesiei
Contabile (CSIPPC), pentru autorizarea au-
ditorilor statutari şi a firmelor de audit, pen-
tru organizarea programului de pregătire
profesională şi pentru efectuarea de revi-
zuiri pentru asigurarea calităţii, în domeniul
auditului statutar.

Misiune
Misiunea Camerei Auditorilor Financiari din
România este de a construi pe o bază solidă,
identitatea şi recunoaşterea publică a profe-

siei de auditor financiar din România, având
ca obiectiv principal dezvoltarea susţinută a
profesiei şi consolidarea acesteia, prin adop-
tarea Standardelor Internaţionale de Audit
şi a Codului etic pentru profesioniştii conta-
bili emis de IFAC, care să permită auditorilor
financiari, membri ai CAFR, să ofere servicii
de audit financiar de o înaltă calitate, în in-
teresul publicului, în general, şi al comunită-
ţii de afaceri, în special.

Auditorul financiar
Auditorul financiar este profesionistul, au-
torizat de către CAFR, care preia informa-
ţiile contabile din raportările financiare ale
entităţilor şi le analizează în vederea formu-
lării unei opinii asupra credibilităţii acestor
raportări, de natură să constituie un ele-
ment de decizie în interesul public.

Auditorul financiar este profesionistul care
poate contribui, într-o măsură semnificativă,
la asanarea climatului economic şi la resta-
bilirea încrederii în iniţiativele, măsurile
oneste, pertinente de depăşire a crizei eco-
nomice. Prin profesionalism, atitudine inde-
pendentă şi transparentă în desfăşurarea
misiunilor de audit, prin elaborarea unor ra-
poarte de calitate, conforme standardelor
internaţionale în materie şi Codului etic al
profesiei, auditorul satisface interesul public
manifestat cu privire la corectitudinea afa-
cerilor supuse evaluării sale, îndeplinind to-
todată şi un important rol social.

Auditorii financiari - membri ai
CAFR pot executa:
a) auditul situaţiilor financiare (audit fi-

nanciar sau audit statutar). Prin raportul
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MISIUNEA ŞI OBIECTIVELE 
CAMEREI AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMÂNIA



întocmit auditorul îşi exprimă o opinie

asupra acestor situaţii, oferind un nivel

înalt de asigurare cu privire la realitatea

informaţiilor respective;

b) angajamente de audit cu scop special:

- auditul situaţiilor financiare, întoc-

mite în concordanţă cu un cadru de

raportare financiar-contabilă diferit

de standardele internaţionale sau

standardele naţionale de contabili-

tate (pentru întocmirea declaraţiei de

impozit; contabilitatea pe bază de nu-

merar; cerinţele de raportare finan-

ciară prevăzute de o agenţie guver -

namentală de reglementare etc.);

- auditul unei componente a situaţiilor

financiare, prin care auditorul îşi ex-

primă o opinie asupra întocmirii, sub

toate aspectele semnificative, a com-

ponentei auditate;

- angajamente de revizuire a situaţiilor

financiare care permit unui auditor

să stabilească dacă, pe baza procedu-

rilor care nu oferă toate probele ce-

rute într-un audit, situaţiile

financiare sunt sau nu întocmite, sub

toate aspectele semnificative, în con-

formitate cu un cadru identificat de

raportare financiară. 

c) examinarea informaţiilor financiare pre-

vizionate prin care auditorul îşi exprimă

o opinie dacă informaţiile financiare pre-

vizionate sunt întocmite corect pe baza

ipotezelor şi sunt prezentate în confor-

mitate cu cadrul relevant de raportare fi-

nanciară. 

d) servicii conexe:

- angajamente pentru efectuarea pro-

cedurilor convenite privind informa-

ţiile financiare. 

- angajamente de elaborare (compi-

lare) a informaţiilor financiare. 

Cu respectarea independenţei şi reglemen-

tărilor specifice fiecăreia dintre activităţile

respective, auditorii financiari mai pot exe-

cuta activităţi de: audit intern, consultanţă

financiar-contabilă şi fiscală, asigurare a

managementului financiar-contabil, pregă-

tire profesională de specialitate în domeniu,

expertiză contabilă, evaluare, reorganizare

judiciară şi lichidare.

Un auditor financiar, membru al Camerei

Auditorilor Financiari poate desfăşura mi-

siuni de audit fie individual, fie încadrat

într-o firmă de audit acreditată de Cameră.

Obiectivele CAFR
Principalele obiective ale Camerei Auditori-

lor Financiari din România vizează consoli-

darea încrederii în activitatea auditorului

financiar, integrarea deplină a auditorului fi-

nanciar român în sistemul şi practica euro-

peană prin transpunerea şi aplicarea regle-

mentărilor europene în domeniu, creşterea

calităţii serviciilor de audit, inclusiv prin

monitorizarea pieţei de audit, eliminarea

concurenţei neloiale, perfecţionarea progra-

melor anuale de pregătire profesională, îm-

bunătăţirea comunicării dintre Cameră şi

alte organisme/instituţii profesionale din

ţară şi la nivel internaţional, perfecţionarea

managementului intern al Camerei.
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Anul 2014 a reprezentat al 15-lea an de la
punerea temeliei organizaţiei noastre profe-
sionale, care avea menirea să făurească şi
apoi să propulseze în noul mediu economic
abia format o meserie nouă în cadrul profe-
siei contabile: auditul financiar.

În luna septembrie a anului 2014 au avut loc
alegeri pentru Consiliul Camerei.

În ansamblu, în anul 2014 activitatea Came-
rei s-a desfăşurat în coordonatele trasate de
Conferinţa anuală a CAFR din 2013, care a
stabilit o serie de măsuri pentru dezvoltarea
profesiei.

În rezultatele cuprinse în prezentul Raport
se regăsesc acţiunile întreprinse atât de ve-
chiul Consiliu, cât şi cele ale noului Consiliu,
ales la Conferinţa anuală din 27 septembrie
2014. Plecând de la premisa că relativ tâ-
năra profesie a auditului financiar din Ro-
mânia se bucură de un incontestabil
prestigiu, atât în societatea românească,
precum şi pe plan internaţional, de la bun
început am considerat că obligaţia de căpă-
tâi a noii echipe de conducere a Camerei
este de a păstra şi a duce mai departe perso-
nalitatea marcantă a acestei profesii de elită
a contabilităţii româneşti.

La data preluării mandatului, ne-am aflat
într-un moment important al profesiei noas-
tre, în condiţiile unei pieţe a auditului în
care avem de făcut faţă unor provocări gene-
rate de reformarea profesiei pe plan euro-
pean şi internaţional. În spiritul
documentelor strategice adoptate şi al dez-
baterilor şi propunerilor formulate la Confe-
rinţa anuală din 27 septembrie 2014 şi pe
baza programelor supuse atenţiei membri-
lor Camerei cu ocazia depunerii candidatu-
rilor, precum şi a aspectelor rezultate încă
din primele luni de activitate, noul Consiliu
a elaborat un program propriu, coerent pri-
vind acţiunile ce urmează a fi întreprinse în
sprijinul profesiei.
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MESAJUL PREŞEDINTELUI 
CAMEREI AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMÂNIA

Lector univ. dr. Gabriel Radu,
preşedintele Camerei Auditorilor
Financiari din România



Încă din primele zile principalul nostru
obiectiv l-a constituit şi îl constituie în conti-
nuare apropierea Camerei de membrii săi şi
de problemele şi dificultăţile pe care aceştia
le întâmpină în activitatea de zi cu zi. Astfel,
Camera îşi îndeplineşte rolul de purtător al
intereselor şi cerinţelor membrilor, iar ace-
ştia, la rândul lor, se vor putea baza pe orga-
nizaţia profesională care îi reprezintă.

Printre aspectele pe care le considerăm de-
osebit de importante – care până la data
prezentării acestui Raport au şi fost luate în
analiză şi supuse soluţionării – sunt cele re-
feritoare la crearea unor condiţii mai bune
pentru prestarea activităţii de audit cu de-
plină obiectivitate şi profesionalism, menite
să confere utilizatorilor serviciilor de audit
încredere în corectitudinea raportărilor fi-
nanciare, ca o premisă esenţială în evalua-
rea corectitudinii afacerilor. Pentru aceasta,
pe de o parte, sporim exigenţa profesională
pentru dobândirea calităţii de auditor, dar în
aceeaşi măsură ne preocupăm de asigurarea
condiţiilor pentru o bună şi utilă pregătire
profesională continuă a membrilor.

Pentru a îndeplini aceste obiective este ne-
cesar să dezvoltăm comunicarea atât cu
membrii şi stagiarii, cât şi cu beneficiarii
serviciilor de audit, cu instituţiile, cu organi-
zaţiile profesionale şi cu mediul academic.
Marile provocări ale profesiei ne cer să fim
uniţi şi constructivi. Iar una dintre provocă-
rile principale o constituie asigurarea unui
cadru optim de funcţionare a profesiei prin

adoptarea unei legislaţii coerente, corecte şi
transparente, conformă cu normele euro-
pene în materie.

Prioritare pentru noi sunt creşterea şi afir-
marea prestigiului profesiei. Iar pentru
aceasta este important să deschidem larg
căile de dialog cu toţi membrii noştri, să
adoptăm măsuri pentru a evita conflictele
de interese şi să promovăm un climat corect
pe piaţa concurenţială a auditului.

Ca o constantă a politicii sale, Camera Audi-
torilor Financiari din România a acordat şi
va acorda şi pe viitor o mare atenţie relaţii-
lor internaţionale, participând activ la lucră-
rile organizaţiilor din care facem parte ca
membri cu drepturi depline: IFAC, FEE,
FIDEF şi IAAER, conlucrând strâns cu alte
organizaţii profesionale cu care avem proto-
coale de colaborare.

Suntem conştienţi de faptul că pentru a duce
aceste acţiuni la bun sfârşit şi cu efectele
scontate trebuie să adoptăm o atitudine
pragmatică şi să obţinem participarea şi
sprijinul direct al membrilor Camerei. 

Avem convingerea că suntem o organizaţie
unită, în care ne vom susţine reciproc, astfel
încât în continuare, până la sfârşitul manda-
tului nostru, rezultatele să fie pe măsura an-
gajamentelor asumate şi a aşteptărilor
membrilor Camerei. 

7 Mesajul preşedintelui CAFR



Ø Implicarea activă a Consiliului CAFR, în
dezbaterea şi analiza propunerilor Co-
misiei Europene privind reforma au-
ditului. La data de 16 aprilie 2014 au
fost adoptate de Parlamentul European
şi Consiliul Uniunii Europene Directiva
2014/56/UE de modificare a Directivei
2006/43/CE privind auditul legal al si-
tuaţiilor financiare anuale şi al situaţiilor
financiare anuale consolidate şi Regula-
mentul (UE) nr. 537/2014 privind ce-
rinţele specifice referitoare la auditul
statutar al entităţilor de interes public.

Ø Organizarea programului de pregătire
profesională, exclusiv de către CAFR,
atât în sistem clasic, cât şi în sistem e-
learning.

Ø Organizarea Conferinţei anuale ordi-
nare a auditorilor financiari – 2014.
La data de 27 septembrie 2014, la Bucu-
reşti, în cadrul Conferinţei ordinare
anuale, a fost ales noul Consiliu CAFR, cu
o durată a mandatului de trei ani. Ulte-
rior, în cadrul Consiliului CAFR a fost
ales preşedintele în funcţie al CAFR şi
componenţa Biroului Permanent.

Ø Actuala componenţă a Consiliului
CAFR este:

- Lect. univ. dr. Gabriel RADU – preşe-
dintele Consiliului şi al Biroului Per-
manent

- Dr. Ciprian MIHĂILESCU – prim-vi-
cepreşedinte al Consiliului

- Lect. univ. dr. Mirela PĂUNESCU – vi-
cepreşedinte al Consiliului

- Iosif Cornel KAMENICZKI – vicepre-
şedinte al Consiliului

- Dr. Clemente KISS – vicepreşedinte
al Consiliului

- Ana DINCĂ - membru al Consiliului

- Scarlat Mircea ORZESCU – membru
al Consiliului

- Prof. univ. dr. Tatiana DĂNESCU –
membru al Consiliului 

- Dr. Elena IORDACHE – membru al
Consiliului

- Conf. univ. dr. Daniel BOTEZ – mem-
bru al Consiliului

- Ioan MINDA – membru al Consiliului

Ø Evenimente şi acţiuni organizate de
CAFR în anul 2014

- Seminarii profesionale organizate
pentru auditorii din 8 centre terito-

8

PRINCIPALELE ACTIVITĂŢI ALE CAFR ÎN ANUL 2014

Consiliul Camerei Auditorilor Financiari din România



riale, respectiv: Cluj, Braşov, Iaşi, Cra-
iova, Muntenia, Timişoara, Constanţa
şi Bucureşti) cu tema: „Noua Direc-
tivă şi Regulamentul European pen-
tru auditori – implicaţii în plan
profesional”

- Organizarea „Zilei Naţionale a Au
ditorului Financiar din România”. A
fost sărbătorită în anul 2014 la Bucu-
reşti, Constanţa,Timişoara, Craiova,
Iaşi, Braşov, Cluj-Napoca, Baia Mare şi
Piteşti. 

- Atribuirea premiilor revistei „Audit
Financiar” CONSTANTIN IONETE şi
ALEXANDRU RUSOVICI unor autori
de seamă ai revistei editată de Ca-
meră.

- Organizarea seminarului profesional
„Transparenţa informaţiilor finan
ciare prin IFRS – actualitate şi vii
tor”, în colaborare cu ACCA.

Ø Organizarea şi desfăşurarea activită-
ţii de audit financiar pentru fonduri
europene şi alte fonduri nerambursa-
bile de la alţi donatori - semnarea Pro-
tocolului de colaborare între CAFR şi
Ministerul Fondurilor Europene
(MFE) în luna ianuarie 2014, care are ca
obiectiv principal transparenţa, stabilita
tea, integritatea şi uniformizarea în ceea
ce priveşte auditarea proiectelor finan
ţate din fonduri europene şi din fonduri
nerambursabile de la alţi donatori. În
acest sens, au fost organizate două se-
siuni de pregătire profesională, în dome-
niul fondurilor europene, în perioada
februarie – martie 2014 şi septembrie
2014, astfel încât numai auditorii care
au absolvit cursurile de pregătire profe-
sională organizate de CAFR în colabo-
rare cu MFE şi care respectă cerinţele
Protocolului de colaborare pot audita
proiecte finanţate din fonduri europene
şi alte fonduri nerambursabile de la alţi
donatori.

Ø Semnarea Protocolului de colaborare
cu Curtea de Conturi a României, po-

trivit căruia CAFR poate excepta de la
testul de verificare a cunoştinţelor în do-
meniul financiar contabil, pentru accesul
la stagiu, persoanele din cadrul Curţii de
Conturi a României care au calificarea de
auditor public extern.

Ø Semnarea Protocolului de colaborare
cu Autoritatea de Supraveghere Fi-
nanciară, care are drept scop principal
stabilirea acţiunilor comune menite să
contribuie la realizarea în cele mai bune
condiţii a sarcinilor şi responsabilităţilor
celor două instituţii.

Ø Controlul calităţii activităţii de audit
financiar, organizat de către inspectorii
din cadrul Departamentului de monito-
rizare şi competenţă profesională.

Ø Modificarea formatului Raportului
anual de activitate. Pentru o mai bună
informare şi o evidenţă mai clară a situa-
ţiei existente în piaţa serviciilor de audit
financiar, s-a impus modificarea forma-
tului de raport anual al membrilor CAFR,
începând cu anul 2015, pentru anul de
raportare 2014. Prin Hotărârea Consiliu-
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lui CAFR nr. 74/18.12.2014 au fost revi-
zuite modelul de raport anual şi modelul
de declaraţie anuală fără activitate, pen-
tru persoane fizice şi juridice. 

Ø Organizarea testului pentru accesul la
stagiu, a examenelor de competenţă
şi a testelor de aptitudini pentru do-
bândirea calităţii de auditor finan-
ciar.

Ø Demararea activităţilor pentru deschide-
rea celei de a patra reprezentanţe
CAFR în zona de Vest a României, la
Timişoara. Reprezentanţa va fi deschisă
în prima parte a anului 2015 şi reuneşte
auditorii financiari din judeţele: Arad,
Hunedoara, Caraş-Severin, Timiş. În pre-
zent, Camera Auditorilor Financiari din
România funcţionează în sediul central
din Bucureşti şi în trei reprezentanţe
zonale: la Iaşi, Braşov şi ClujNapoca.

Ø Elaborarea lucrării „Ghidul privind
unele reglementări ale profesiei de
auditor financiar”, aflat la cea de-a V-a
ediţie, revizuită şi modificată.

Ø Elaborarea buletinului informativ, perio-
dic „InfoAudit” – începând cu decem-
brie 2014.

Ø Colaborarea cu organismul de supra-
veghere publică - CSIPPC în vederea
realizării în condiţii optime a suprave-
gherii activităţii de audit statutar, cu res-
pectarea cerinţelor legii.

Ø Reprezentarea profesiei la evenimente
naţionale şi internaţionale şi colabora-
rea cu organizaţii de prestigiu ale
profesiei, la nivel naţional şi interna-
ţional.

Informaţii generale privind 
activitatea Camerei în anul 2014
Ø La 31 decembrie 2014, Camera înregis-

tra următoarea situaţie privind mem-
brii persoane fizice, firme de audit şi
stagiari în activitatea de audit financiar:

- 4493 persoane fizice;

- 975 firme de audit;

- 1913 stagiari.

Ø În anul 2014 au solicitat înscrierea ca
membri ai Camerei:

- 302 persoane fizice, dintre care 191
membri activi şi 111 membri nonac-
tivi.

- 44 firme de audit.

Ø Statistica solicitărilor referitoare la sus-
pendarea sau retragerea calităţii de
membru sau schimbarea statutului
din Registrul public al auditorilor finan-
ciari pentru anul 2014 este următoarea:

- Suspendări la cerere: 21 auditori fi-
nanciari persoane fizice şi 4 persoane
juridice;

- Retrageri la cerere: 17 persoane fi-
zice şi 31 persoane juridice;

- Schimbarea statutului: 175 de per-
soane fizice, din care 42 modificări
din membru nonactiv în membru
activ şi 133 modificări din membru
activ în membru nonactiv

Ø În anul 2014 au devenit stagiari în acti-
vitatea de audit 576 de persoane astfel: 

- 178 stagiari au fost declaraţi admişi
la testul de verificare a cunoştinţelor
în domeniul financiar-contabil;

- 90 stagiari au echivalat testul de
acces cu un program de master;

- 20 stagiari au echivalat testul de
acces la stagiu cu titlul ştiinţific de
doctor în domeniul „contabilităţii”;

- 108 stagiari efectuează stagiul în pa-
ralel şi la CECCAR;
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- 14 membri ACCA au echivalat testul
de acces;

- 166 persoane din cadrul Curţii de
Conturi a României, care au califica-
rea de auditor public extern, au deve-
nit stagiari CAFR.

În anul 2014 organele alese cu rol reprezen-
tativ de conducere, decizie şi control, res-
pectiv Consiliul Camerei, Biroul Permanent

al Consiliului Camerei, preşedintele Camerei
şi conducerea executivă au emis un număr
de:

- 2 Hotărâri ale Conferinţei CAFR;

- 77 Hotărâri ale Consiliului CAFR;

- 4 Decizii ale Biroului Permanent;

- 49 Ordine ale preşedintelui Camerei;

- 16 Dispoziţii ale directorului execu-
tiv.

11 Principalele activităţi ale CAFR în anul 2014



Persoanele fizice, pentru a obţine calitatea
de auditori financiari şi membri ai Camerei,
trebuie să îndeplinească cumulativ urmă-
toarele condiţii:

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

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

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

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

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

Ø Să promoveze examenul de competenţă
profesională, organizat la sfârşitul pe-
rioadei de stagiu. 

1. Testul de acces la stagiu
În cursul anului 2014, în luna februarie, Ca-
mera Auditorilor Financiari din România a
organizat testul de verificare a cunoştinţelor
în domeniul financiar contabil, pentru acce-
sul la stagiu. La test au participat 189 candi-
daţi şi au fost declaraţi admişi un număr de
178 stagiari, care s-au înscris în anul I de
stagiu la CAFR.

2. Echivalarea testului de acces
la stagiu

Ø Pentru persoanele care au absolvit un
program de master

În baza protocoalelor de colaborare exis-
tente, în anul 2014 s-a aprobat echivalarea
testului de acces la stagiu şi reducerea pe-
rioadei de vechime în domeniul financiar-
contabil, cu un program de master pentru
un număr de 90 de persoane.

Ø Pentru persoanele care au obţinut 
titlul de doctor în contabilitate

În anul 2014 s-au acordat excepţii de la tes-
tul de verificare a cunoştinţelor în domeniul
financiar-contabil pentru accesul la stagiu şi
de la perioada de vechime în domeniul fi-
nanciar contabil pentru 20 de persoane cu
titlul ştiinţific de doctor în domeniul „conta-
bilităţii”.
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funcţionare a Camerei Auditorilor Financiari din România. 



Ø Pentru stagiarii CECCAR

Potrivit Protocolului încheiat între CAFR şi
CECCAR, privind cooperarea în domeniul or-
ganizării şi monitorizării stagiului de pregă-
tire practică, se pot înscrie direct în anul
II de stagiu, la CAFR, acei stagiari care au
susţinut examenul de acces la stagiul pentru
profesia de expert contabil organizat de
CECCAR, au finalizat primul an de stagiu la
CECCAR şi au solicitat la înscriere efectua-
rea stagiului în paralel la CAFR. De aseme-
nea, stagiarii CAFR care au susţinut testul de
acces şi au efectuat anul I la CAFR vor avea
posibilitatea efectuării în paralel a stagiului
şi la CECCAR, începând cu anul II.

În anul 2014 s-a aprobat recunoaşterea tes-
tului de acces la stagiu, echivalarea anului I
de stagiu efectuat la CECCAR (2013) şi în-
scrierea în anul II de stagiu la CAFR (2014),
pentru un număr de 108 stagiari CECCAR.

Ø Pentru membrii şi stagiarii ACCA

Potrivit Protocolului dintre CAFR şi Asocia-
ţia Contabililor Autorizaţi (ACCA), membrii
ACCA care nu au experienţă în audit statu-
tar, precum şi studenţii ACCA care au pro-
movat o parte din examenele organizate de
ACCA, dar care nu au obţinut titlul de mem-
bru cu drepturi depline al organismului pro-
fesional pot beneficia de echivalarea testului
de acces la stagiu organizat de CAFR.

În anul 2014 s-a aprobat echivalarea testu-
lui de acces la stagiu pentru un număr de 14
persoane, astfel: 5 persoane, membri ACCA,
care nu au desfăşurat activităţi de audit sta-
tutar şi 9 persoane, studenţi ACCA.

Ø Pentru persoanele din cadrul Curţii
de Conturi a României care au califi-
carea de auditor public extern

Potrivit Protocolului de colaborare încheiat
între Camera Auditorilor Financiari din Ro-
mânia (CAFR) şi Curtea de Conturi a Româ-
niei la data de 04.03.2014, Camera poate
acorda excepţii de la susţinerea testului de
verificare a cunoştinţelor în domeniul finan-
ciar-contabil, pentru accesul la stagiu, per-

soanelor din cadrul Curţii de Conturi a Ro-
mâniei care au calificarea de auditor public
extern.

În anul 2014 s-a aprobat echivalarea testu-
lui de acces la stagiu pentru un număr de
166 persoane din cadrul Curţii de Conturi a
României, care au calificarea de auditor pu-
blic extern.

3. Perioada de pregătire 
practică a stagiarilor 

Conform prevederilor legale, un stagiar tre-
buie să efectueze un stagiu de pregătire
practică de cel puţin 3 ani, care cuprinde au-
ditarea situaţiilor financiare anuale, a situa-
ţiilor financiare anuale consolidate sau a
unor situaţii financiare similare. Din cei 3
ani de pregătire, 2 ani se desfăşoară sub în-
drumarea unui auditor financiar activ, mem-
bru al CAFR, care are în derulare
angajamente de audit financiar.

La 31 decembrie 2014, în evidenţele Ca-
merei Auditorilor Financiari din România fi-
gurau 1913 stagiari, din care 527 se aflau
în perioada de susţinere a examenului de
competenţă profesională pentru atribuirea
calităţii de auditor financiar.

Stagiarii sunt monitorizaţi anual de către
Departamentul de admitere, pregătire conti-
nuă şi stagiari, în vederea îndeplinirii tutu-
ror obligaţiilor pe care le au faţă de Cameră. 

Monitorizarea perioadei de stagiu a cuprins
următoarele etape:

- înscrierea în anul I de stagiu;

- verificarea caietelor de practică şi
acordarea vizei anuale pe baza ra-
poartelor întocmite de către îndru-
mătorii de stagiu şi îndeplinirea ce -
rinţei de achitare a taxelor de stagiu;

- verificarea activităţii de audit pe care
îndrumătorii de stagiu, potrivit nor-
melor în vigoare, trebuie să o desfă-
şoare pentru a putea lua sub
îndrumare stagiari;
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- verificarea îndeplinirii cerinţelor de
pregătire profesională continuă.

Pe parcursul anului 2014 au fost organizate
următoarele cursuri pentru stagiari:

Ø Stagiarii aflaţi în anul I de stagiu

- cursurile s-au desfăşurat în luna sep-
tembrie, în sistem e-learning şi în sis-
tem clasic;

- durata cursului a fost de 25 de ore şi
s-a finalizat cu un test grilă; 

- la cursul în sistem e-learning au par-
ticipat 308 de persoane;

- la cursul în sistem clasic au participat
134 de persoane.

Ø Stagiarii aflaţi în anul II, III de stagiu
şi în perioada de susţinere a exame-
nului 

- este al treilea an în care stagiarii au
avut la dispoziţie două sisteme de
pregătire profesională: sistemul cla-
sic şi sistemul e-learning; 

- durata cursului a fost de 25 de ore;

- cursurile s-au desfăşurat în luna iunie
(în sistem e-learning) şi în perioada
octombrie - noiembrie (în sistem cla-
sic). Cursurile în sistem clasic au fost
organizate în mai multe centre de
pregătire: Bucureşti, Braşov, Iaşi, Cluj;

- la curs au participat 1351 de stagiari,
din care: 819 în sistem clasic şi 532 în
sistemul e-learning.

4. Examenul de competenţă
profesională pentru 
atribuirea calităţii de 
auditor financiar

Potrivit prevederilor Camerei, pe parcursul
anului 2014 s-au organizat două sesiuni de
examen de competenţă profesională pentru
atribuirea calităţii de auditor financiar (în
lunile mai şi noiembrie).

Examenul a fost organizat pe parcursul a
trei zile: proba I – scrisă, proba II – grilă şi
proba III – practică. 

În sesiunea mai 2014 – s-au înscris 192
candidaţi, din care 89 au fost admişi, pro-
porţia de promovabilitate fiind de 46%;

În sesiunea noiembrie 2014 – s-au înscris
226 candidaţi, din care 105 au fost admişi,
proporţia de promovabilitate fiind de 47%.

5. Testul de aptitudini pentru
persoanele care au fost auto-
rizate de către alte organisme
din state membre

În anul 2014 pentru auditorii financiari care
au fost autorizaţi de către alte organisme
din state membre ale Uniunii Europene sau
aparţinând Spaţiului Economic European
ori Confederaţiei Elveţiei au fost organizate
două sesiuni de susţinere a interviului - test:

În luna iunie 2014: au fost admise 25 per-
soane;

În luna noiembrie 2014: au fost admise 19
persoane.
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15 Formarea profesională

FORMAREA PROFESIONALĂ

1. Programul anual de pregătire
profesională continuă

Anul 2014 a reprezentat al treilea an în care
cursurile anuale de pregătire profesională
pentru auditori şi stagiari au fost organi-
zate exclusiv de către CAFR, sub două
forme:

Ø sistem clasic;

Ø sistem e-learning.

Sistem de pregătire clasic: cursurile au fost
organizate în săli de curs, prin prezentarea
materialelor în mod direct, de către lectori.
Auditorii şi stagiarii au participat la cursu-
rile de pregătire profesională, au adresat di-
rect întrebări lectorilor şi au primit pe loc
răspunsurile şi/sau explicaţii suplimentare.
Toţi participanţii au primit toate materialele
predate de lectori pe e-mail, cu 2 zile înainte
de începerea cursurilor. Cursurile s-au orga-
nizat în mai multe centre de pregătire: Bu-
cureşti, Iaşi, Cluj, Timişoara, Braşov, Piteşti,
Constanţa.

Sistem de pregătire elearning: cursurile
s-au desfăşurat on-line; auditorii financiari
şi stagiarii în activitatea de audit financiar
au primit date de autentificare, în baza că-
rora au participat la cursurile de pregătire
profesională prin intermediul calculatorului.
Cursanţii au avut acces la sistemul de pre-
dare-învăţare live, au putut adresa întrebări
on-line lectorilor şi au acces la materialele
predate de lectori, prin sistemul de arhivare,
timp de un an de zile.

Pregătirea profesională continuă are un ca-
racter obligatoriu pentru toţi membrii Ca-
merei, auditori financiari şi constă în

efectuarea a 40 de ore anual – 20 structu-
rate şi 20 nestructurate.

Pentru cele 20 de ore structurate, auditorii
au putut opta pentru participarea la unul
din sistemele de pregătire profesională. Au-
ditorii financiari au obligaţia depunerii,
până la data de 31 decembrie a fiecărui an, a
fişei individuale de pregătire profesională
pentru anul respectiv. 

Programul de formare profesională conti-
nuă structurată pentru anul 2014 a fost or-
ganizat în luna iunie, în sistem e-learning şi
în perioada octombrie-noiembrie, în sistem
clasic.

Din cei 4493 auditori financiari membri ai
Camerei, la 31 decembrie 2014, 3519 de au-
ditori financiari şi-au îndeplinit obligaţia
pregătirii profesionale continue (1734 în
sistem clasic, 1616 în sistem e-learning şi
169 prin echivalare).



La finalul cursurilor, membrii CAFR au com-
pletat chestionare de evaluare cu privire la
programul de pregătire profesională şi la
prestaţia lectorilor. Observaţiile şi propune-
rile membrilor CAFR cu privire la organiza-
rea cursurilor, stabilirea tematicii şi
evaluarea lectorilor, extrase din chestiona-
rele de evaluare, vor fi luate în considerare
la întocmirea programului de pregătire pro-
fesională pentru anul viitor.

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

Pentru auditorii financiari care au efectuat
programe de pregătire profesională în ca-
drul altor organisme cu care Camera are
protocol (CECCAR, CCF, ANEVAR, INPPI) se
echivalează aceste programe cu pregătirea
profesională continuă nestructurată.

3. Cursuri de pregătire profe-
sională suplimentare, organi-
zate de CAFR în anul 2014

Ø Cursul pentru auditorii care au obţi
nut calificativul B, C sau D în urma in
specţiilor de calitate

Conform prevederilor Camerei, auditorii fi-
nanciari membri CAFR, care, în urma verifi-
cării calităţii activităţii de audit financiar şi a
serviciilor conexe de către Departamentul
de Monitorizare şi Competenţă Profesională
din cadrul CAFR, au obţinut calificativele
B, C sau D au obligaţia de a participa la
cursuri suplimentare de pregătire profe-
sională.

Cursul s-a organizat în perioada
29.09.2014-02.10.2014, în sistem e-lear-
ning, şi au participat 155 de persoane.

Ø Seminarul „ Transparenţa informaţii
lor financiare prin IFRS – actualitate şi
viitor”

Camera Auditorilor Financiari din România
a organizat, în colaborare cu ACCA, în spriji-
nul membrilor săi, la data de 6 februarie
2014, seminarul cu tema „Transparenţa in-
formaţiilor financiare prin IFRS – actualitate
şi viitor”. La seminar au participat 74 de
persoane.

Ø Cursul „Auditarea proiectelor finan
ţate din fonduri europene” 

Conform Protocolului de colaborare privind
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organizarea şi desfăşurarea activităţii de
audit financiar pentru fonduri europene şi
alte fonduri nerambursabile de la alţi dona-
tori, încheiat între Ministerul Fondurilor Eu-
ropene (MFE) şi Camera Auditorilor
Financiari din România (CAFR), auditorii fi-
nanciari, membri activi ai CAFR, care audi-
tează proiecte finanţate din fonduri
europene şi alte fonduri nerambursabile de
la alţi donatori trebuie să participe la cursul
„Auditarea proiectelor finanţate din fon-
duri europene”.

Cursul „Auditarea proiectelor finanţate din
fonduri europene” este organizat exclusiv de
Camera Auditorilor Financiari din România
în colaborare cu Ministerul Fondurilor Euro-
pene. 

În anul 2014 au fost organizate două se-
siuni de curs, în sistem clasic, în Bucureşti,
astfel:

Ø Sesiunea 1:

- Seria I: 30.01.2014-02.02.2014; 

- Seria II: 13.02.2014-16.02.2014;

- Seria III: 27.02.2014-02.03.2014;

Ø Sesiunea 2:

- Seria I:11.09.2014-14.09.2014.

În urma sesiunilor cursului „Auditarea pro-
iectelor finanţate din fonduri europene” or-
ganizate în anul 2014, au obţinut certificat
de absolvire 978 de auditori.

Conform Protocolului de colaborare încheiat
între CAFR şi MFE, numai auditorii finan-
ciari care au absolvit cursurile de pregătire
profesională organizate de Camera în cola-
borare cu MFE şi care respectă cerinţele
Protocolului de colaborare pot audita pro-
iecte finanţate din fonduri europene şi alte
fonduri nerambursabile de la alţi donatori.
Ulterior absolvirii cursurilor de pregătire
profesională, auditorii financiari care doresc
să auditeze proiecte finanţate din fonduri
europene şi din fonduri nerambursabile de
la alţi donatori trebuie să solicite înscrierea
în Lista auditorilor financiari, persoane fi-
zice şi juridice care pot audita astfel de pro-
iecte. CAFR transmite periodic către MFE
Lista auditorilor financiari, persoane fizice
şi juridice, care pot audita proiecte finanţate
din fonduri europene şi din alte fonduri ne-
rambursabile de la alţi donatori, Listă care
este de altfel publicată pe site-ul Camerei şi
în Monitorul Oficial al României.
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Camera Auditorilor Financiari din România
este autoritatea competentă pentru efectua-
rea de revizuiri pentru asigurarea calităţii
astfel:

Ø efectuează, prin Departamentul de Mo-
nitorizare şi Competenţă Profesională
(DMCP), revizuiri pentru asigurarea cali-
tăţii activităţii de audit financiar şi a
altor activităţi desfăşurate de membrii
săi;

Ø efectuează, sub supravegherea organis-
mului de supraveghere publică revizuiri
pentru asigurarea calităţii activităţii de
audit statutar

Ø monitorizează executarea misiunilor de
audit;

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

Activitatea desfăşurată în anul 2014 de
către colectivul DMCP a fost orientată către:

Ø Realizarea programelor de inspecţie tri-
mestriale şi lunare prin activitatea de in-
specţie;

Ø Verificarea modului de stabilire şi alo-
care de către auditorii financiari a buge-
tului de timp necesar desfăşurării în
condiţii de calitate a angajamentelor de
audit financiar/audit statutar;

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

Ø Îmbunătăţirea procesului de monitori-
zare a auditorilor financiari evaluaţi cu
calificativele B, C şi D.

În exercitarea atribuţiilor prevăzute de 
Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului
nr.75/1999, republicată şi a Legii nr.
26/2010 pentru modificarea şi completarea
Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.
75/1999 privind activitatea de audit finan-
ciar Art. 5 (c) şi de art. 30 din Ordonanţa de
Urgenţă a Guvernului nr. 90/2008 „privind
auditul statutar al situaţiilor financiare
anuale şi al situaţiilor financiare anuale con-
solidate şi supravegherea în interes public a
profesiei contabile”, echipele de inspecţie
ale DMCP au continuat să efectueze, în anul
2014, misiuni de revizuire a calităţii activi-
tăţii desfăşurată de auditorii financiari, per-
soane fizice şi firme de audit, membri ai
Camerei.

Principalele reglementări specifice apli
cate cu ocazia inspecţiilor de calitate sunt:

1. Normele privind revizuirea calităţii acti-
vităţii de audit financiar şi a altor activi-
tăţi desfăşurate de auditorii financiari,
aprobate prin Hotărârea Consiliului Ca-
merei nr. 49/12 decembrie 2013, aplica-
bile începând cu data de 06 martie 2014,
ori, după caz, Hotărârea Consiliului Ca-
merei nr. 168/25 august 2010, aplicabilă
înainte de data de 06 martie 2014;

2. Normele privind aplicarea art.17 alin
(2), lit. „c” din Normele privind revizui-
rea calităţii activităţii de audit financiar
şi a altor activităţi desfăşurate de audito-
rii financiari aprobate prin Hotărârea
Consiliului Camerei Auditorilor Finan-
ciari nr. 50 din 22 noiembrie 2012;

3. Procedurile pentru aplicarea art. 29 din
Normele privind revizuirea calităţii acti-
vităţii de audit financiar şi a altor activi-
tăţi desfăşurate de auditorii financiari,
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aprobate prin Hotărârea Consiliului Ca-
merei Auditorilor Financiari din Româ-
nia nr. 50 din 12 decembrie 2013;

4. Procedurile pentru aplicarea art. 24 din
Normele privind revizuirea calităţii acti-
vităţii de audit financiar şi a altor activi-
tăţi desfăşurate de auditorii financiari,
aprobate prin Hotărârea Consiliului Ca-
merei Auditorilor Financiari din Româ-
nia nr. 51 din 12 decembrie 2013;

5. Procedurile privind revizuirea calităţii
activităţii de audit financiar şi a altor ac-
tivităţi desfăşurate de auditorii finan-
ciari aprobate prin Hotărârea Consiliului
Camerei Auditorilor Financiari nr. 39 din
19 septembrie 2013, ori, după caz, Hotă-
rârea nr. 182/22 septembrie 2010 a
Consiliului CAFR, cu modificările şi com-
pletările ulterioare;

6. Normele privind stabilirea numărului
mediu minim de ore pentru finalizarea
unei misiuni de audit financiar aprobate
prin Hotărârea Consiliului Camerei Au-
ditorilor Financiari nr. 44 din 23 martie
2005; 

7. Normele privind stabilirea numărului
mediu minim de ore pentru finalizarea
unei misiuni pe bază de Proceduri Con-
venite (ISRS 4400) contractate prin par-
ticiparea la licitaţii referitoare la
verificarea utilizării fondurilor neram-
bursabile aprobate prin Hotărârea Con-
siliului nr. 52/12 decembrie 2013;

8. Procedurile privind modul de progra-
mare şi desfăşurare a inspecţiilor de ca-
litate, aprobate prin Hotărârea Consi -
liu lui CAFR nr.187/27 octombrie 2010;

9. Hotărârea Consiliului CAFR nr. 91 din
26 iunie 2007 privind aplicarea legisla-
ţiei specifice privind combaterea şi pre-
venirea operaţiunilor de spălare a
banilor şi/sau de finanţare a actelor de
terorism de către auditorii financiari.

INSPECŢII
În anul 2014 au fost inspectaţi un număr de
410 auditori financiari pentru calitatea
misiunilor de audit financiar, alte activităţi
şi servicii profesionale, dintre care 184 au-
ditori financiari, persoane juridice (45%
din totalul numărului de inspecţii) şi 226
auditori financiari, persoane fizice (55%
din totalul numărului de inspecţii) din jude-
ţele: Alba, Arad, Argeş, Bacău, Bihor, Bistriţa
Năsăud, Brăila, Botoşani, Braşov, Bucureşti,
Buzău, Cluj, Constanţa, Covasna, Dâmboviţa,
Dolj, Galaţi, Giurgiu, Gorj, Hunedoara, Ialo-
miţa, Iaşi, Ilfov, Maramureş, Mehedinţi,
Mureş, Neamţ, Prahova, Sălaj, Sibiu, Suceava,
Timiş, Tulcea, Vâlcea, Vaslui, Vrancea.

Comparativ cu perioadele corespunzătoare
din anii anteriori 2011, 2012 şi 2013, aria
de cuprindere în inspecţiile de calitate pre-
zintă următoarea dinamică:
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Din datele prezentate anterior rezultă că din
cei 410 membri ai Camerei, inspectaţi în
anul 2014, s-au atribuit calificative unui
număr de 377 auditori financiari. 

Scăderea numărului auditorilor financiari
cuprinşi în activitatea de revizuire a calităţii
serviciilor se explică în parte prin indisponi-
bilitatea membrilor programaţi pentru a fi
inspectaţi în perioada ianuarie - mai, peri -
oada de desfăşurare a angajamentelor de
audit financiar, dar şi prin faptul că în cursul
anului 2014 au fost verificate primele 
5 mari firme de audit din România, pentru
care DMCP a alocat o perioadă mai mare 
de verificare.

Potrivit recomandărilor Consiliului CAFR şi

ale CSIPPC, începând cu anul 2014, DMCP a
procedat la evidenţierea distinctă a rezulta-
telor obţinute ca urmare a revizuirii calităţii
activităţii auditorilor financiari care au de-
rulat angajamente de audit statutar şi, în
cadrul acestora, angajamentele la entită-
ţile de interes public. Astfel, din 118 audi-
tori financiari care au declarat misiuni de
audit statutar, 36 de auditori financiari au
efectuat misiuni de audit statutar la entităţi
de interes public.

Din totalul de 377 auditori financiari că-
rora li s-au atribuit calificative în anul 2014,
un număr de 245 auditori financiari au
derulat misiuni de audit financiar, care au
prezentat următoarea structură:
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Potrivit datelor înscrise în notele de inspec-
ţie, se poate remarca faptul că un număr de
182 auditori au contractat angajamente de
audit statutar, iar un număr de 63 de audi-
tori au contractat angajamente de audit fi-
nanciar la cerere.

Din totalul de 182 auditori care au derulat
angajamente de audit statutar, un număr de
36 membri au derulat angajamente de audit
statutar la entităţi de interes public.

În aceeaşi perioadă, inspectorii DMCP au
desfăşurat la un număr de 33 auditori per-
soane fizice şi juridice revizuiri de calitate
care nu s-au finalizat cu acordarea unui
calificativ, din următoarele motive:

Ø persoanele inspectate au colaborat cu
alţi auditori financiari, în baza unor con-
tracte de subcontractare, răspunderea
pentru întocmirea dosarului de audit,

precum şi pentru emiterea opiniei reve-
nind numai contractorului principal.
Menţionăm că, începând cu data de 06
martie 2014, conform Hotărârii Consi
liului CAFR nr. 49/12 decembrie 2013,
această categorie de auditori finan
ciari este exceptată de drept de la eva
luare.

Ø Persoanele inspectate au raportat servi-
cii financiare care nu intră în sfera servi-
ciilor reglementate de CAFR (audit
public intern, consultanţă financiar-con-
tabilă, documentare şi muncă de teren,
asistenţă tehnică etc.). 

Ø Desfăşurarea şi raportarea la CAFR a
unor activităţi de audit pentru care la
acel moment nu existau obiective de
control (revizuirea secţiunilor din cadrul
dosarelor unor misiuni de proceduri
convenite).



ANGAJAMENTELE DERULATE 
DE MEMBRII CAFR
Majoritatea auditorilor inspectaţi au deru-
lat angajamente de audit financiar. Toto-
dată, s-a asigurat cuprinderea în revizuirile
de calitate, pe baza procedurilor specifice

elaborate şi a altor activităţi şi servicii pro-
fesionale desfăşurate de unii auditori finan-
ciari. Dintre aceştia, 295 membri au
angajamente de audit financiar, dar şi de
altă natură, iar 140 membri au desfăşurat
numai misiuni de altă natură decât audit fi-
nanciar, astfel:
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CONSTATĂRILE ŞI REZULTATELE
INSPECŢIILOR DE CALITATE
EFECTUATE ÎN ANUL 2014
Ca urmare a inspecţiilor efectuate în anul
2014, s-a constatat un grad mediu de res-

pectare a obiectivelor selectate din Proce-
durile de revizuire a calităţii activităţii de
audit financiar şi a altor activităţi desfăşu-
rate de auditorii financiari, care se prezintă,
pe categorii de calificative, astfel: 



Creşterea numărului de membri care au
obţinut calificativul A în anul 2014, compa-
rativ cu anii anteriori, se explică prin faptul
că DMCP a dat curs unui număr mare de so-
licitări de revizuire a calităţii activităţii unor
membri ai CAFR care nu fuseseră inspectaţi
niciodată sau de reinspectare a unor
membri care obţinuseră anterior calificati-
vele B sau C şi care, între timp, şi-au îmbu-
nătăţit calitatea serviciilor.

S-a constatat că unele obiective şi teste spe-
cifice continuă să fie documentate şi reali-
zate de către auditorii cuprinşi în verificare
într-o proporţie nesatisfăcătoare. 

Ø Verificarea modului de stabilire şi alo-
care de către auditorii financiari a bu-
getului de timp necesar desfăşurării
în condiţii de calitate a angajamente-
lor de audit financiar/audit statutar

Echipele de inspecţie au continuat în anul
2014 să verifice modul de stabilire şi alo
care de către auditorii financiari a buge
tului de timp necesar desfăşurării în
condiţii de calitate a angajamentelor de
audit financiar/audit statutar, conform Ho-
tărârii Consiliului CAFR nr. 44/23 martie
2005. 

1. La cei 245 auditori inspectaţi în anul
2014 (146 firme şi 99 persoane fizice),
care au derulat angajamente de audit fi-
nanciar, au fost constatate următoarele:

1.1. Situaţia onorariilor calculate pe baza
datelor declarate de auditorii finan-
ciari, pentru angajamentele de
audit financiar selectate pentru in-
specţie, se prezintă astfel:
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1.2. Având în vedere fondul de timp declarat, onorariile orare se prezintă astfel:

Valoarea minimă a onorariilor orare
realizate de firmele de audit, de 
18,00 lei/oră (aproximativ 4,0 euro), a fost
constatată în primul semestru al anului
2014 la o societate din jud. Argeş, corespun-
zător unei misiuni de audit cu o valoare con-
tractată de 4.000 lei (aproximativ 889 euro),

realizată în cadrul unui buget de timp de

220 ore. 

Valoarea minimă a onorariilor orare rea-

lizate de persoanele fizice a fost de 12,0
lei (aproximativ 2,67 euro) la derularea

unui angajament cu o valoare contractată în



sumă de 4.000 lei (aproximativ 889 euro),
cu un buget de timp declarat de 340 ore. 

Onorariul maxim orar de 371 lei/oră
(aproximativ 83 euro) a fost constatat în
anul 2014 la o societate din jud. Braşov, co-
respunzător unui angajament cu o valoare
contractată de 252.542 lei (aproximativ
56.569 euro), în cadrul unui buget de timp
de 680 ore.  Tot astfel, o persoană fizică a
realizat o medie orară de 231 lei (aproxima-
tiv 52 euro) la derularea unui angajament în
sumă de 55.244 lei (aproximativ 12.375
euro), cu un buget de timp de 240 ore.

2. Situaţia onorariilor calculate pe baza
datelor declarate de auditorii finan-
ciari, pentru angajamentele de audit
statutar selectate pentru inspecţie, iar,
în cadrul acestora, a onorariilor pentru
misiunile de audit la entităţi de interes
public, se prezintă comparativ cu situa-
ţia generală ilustrată la punctul 1 de mai
sus, astfel:

2.1. Valoarea onorariilor contractate cu
beneficiarii prestaţiilor:
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2.2 Având în vedere fondul de timp declarat, onorariile orare se prezintă astfel:

3. Prin Hotărârea Consiliului CAFR nr. 52
din 12 decembrie 2013 s-a introdus un
barem minim al bugetului de timp ce
trebuie alocat pentru realizarea, în con-
diţii de calitate, a angajamentelor pe
bază de proceduri convenite obţinute
prin participare la licitaţii.

În timpul anului 2014, ca urmare a modifi-
cării procedurilor şi normelor de lucru ale
DMCP, a fost introdus un nou obiectiv de in-
specţie prin care se urmăreşte modul în care
auditorul, în cazul angajamentelor de proce-
duri agreate – fonduri europene, a stabilit
onorariul. Gradul mediu de realizare a aces-
tui obiectiv a fost în anul 2014 de 77%.



Ø Îmbunătăţirea procesului de 
monitorizare a auditorilor financiari
evaluaţi cu calificativele B, C şi D

Acţiunile întreprinse de către DMCP în anul
2014, în vederea îmbunătăţirii procesului
de monitorizare a auditorilor financiari eva-
luaţi cu calificativele B, C şi D:

v selectarea domeniilor şi aspectelor
care au fost insuficient sau incorect
documentate în anul 2013, pe care
DMCP le-a propus pentru a fi luate în
considerare pentru elaborarea tema-
ticii aferente acestor cursuri: 

- Testarea controalelor interne în
desfăşurare, conform ISA 315
„Identificarea şi evaluarea riscuri-
lor de denaturare semnificativă
prin înţelegerea entităţii şi a me-
diului său”;

- Documentarea în dosarul de audit
a părţilor afiliate cunoscute, pre-
cum şi a riscului apariţiei unor
părţi afiliate sau tranzacţii nede-
clarate, conform ISA 550 „Părţi afi-
liate” şi prezentarea adecvată a
acestor informaţii în situaţiile fi-
nanciare;

- Controlul modului de respectare
de către auditorii financiari a pre-
vederilor Normelor pentru stabili-
rea numărului mediu minim de
ore pentru finalizarea unei misiuni
de audit financiar, aprobate prin
Hotărârea Consiliului CAFR nr.
44/23.03.2005;

- Desfăşurarea şi documentarea dis-
cuţiei iniţiale cu clientul, pentru
prezentarea planificării misiunii şi
a discuţiilor asupra aspectelor ce-
rute de Secţiunea B1 „Lista de ve-
rificare a planificării”
(responsabilităţile părţilor);

- Obţinerea declaraţiei conducerii,
semnată şi ştampilată de client,
pentru asumarea responsabilităţii
acesteia pentru realitatea informa-
ţiilor financiare care fac obiectul
misiunii pe bază de proceduri con-
venite, conform ISA 580 „Declara-
ţii scrise”;

- Întocmirea fişei de urmărire a im-
plementării recomandărilor for-
mulate în raportul de audit intern
conform ISAI 2500 „Monitorizarea
evoluţiei”.

- Realizarea şi documentarea întâl-
nirii finale cu clientul conform sec-
ţiunii B11, pentru discutarea
problemelor constatate în realiza-
rea misiunii de audit cu scop spe-
cial.

v Participarea la cursurile pentru audi-
torii care au obţinut în urma inspec-
ţiilor de calitate calificativele B, C 
sau D.
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1. EVENIMENTE ORGANIZATE PE
PARCURSUL ANULUI 2014

Ø Conferinţa anuală a auditorilor 
financiari 

La data de 27 septembrie 2014 a avut loc
la Bucureşti, Hotel Ramada, Conferinţa
anuală ordinară a CAFR, care a avut înscrise
pe ordinea de zi următoarele documente:

1. Raportul de activitate al Consiliului Ca-
merei pentru anul 2013 

2. Situaţiile financiare anuale ale CAFR la
31 decembrie 2013

3. Execuţia bugetului de venituri şi cheltu-
ieli pentru exerciţiul 2013

4. Proiectul Bugetului de venituri şi cheltu-
ieli pentru anul 2014, 

5. Raportul Comisiei de auditori statutari
asupra situaţiilor financiare încheiate la
31 decembrie 2013, 

6. Programul de activităţi al Consiliului
CAFR pentru anul 2014 şi Strategia Con-
siliului CAFR 2014-2017,

7. Modificarea şi completarea Regulamen-
tului de organizare şi funcţionare a Ca-
merei, 

8. Organizarea alegerilor pentru Consiliul
Camerei, Comisia de auditori statutari şi
Comisia de disciplină 

8.1. Alegerea Comisiei de numărare a vo-
turilor.

8.2. Prezentarea candidaţilor. Predarea
buletinelor de vot.

8.3. Votarea

Documentele au fost discutate şi aprobate
de participanţi şi, totodată, noul Consiliu
CAFR a fost împuternicit să întreprindă de-
mersurile necesare publicării în Monitorul
Oficial al României a modificărilor Regula-
mentului de organizare şi funcţionare a Ca-
merei.
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ACTIVITĂŢI ÎN SPRIJINUL PROFESIEI LA NIVEL
NAŢIONAL

1. Evenimente organizate pe par-
cursul anului 2014

2. Activitatea permanentă a CAFR
pentru membrii săi

3. Deontologia profesională

4. Legislaţie

5. Colaborarea cu instituţiile şi 
organismele profesionale din
domeniu

Activităţi în sprijinul profesiei la nivel naţional



Ø Ziua Naţională a Auditorului Finan
ciar din România

Ziua Naţională a Auditorului Financiar din
România a fost celebrată în cadru festiv în
zilele de 24, 25, 27, 28 octombrie 2014 în
mai multe centre, respectiv: Bucureşti, Con-
stanţa, Timişoara, Craiova, Iaşi, Braşov, Cluj-

Napoca, Baia Mare şi Piteşti. Totodată, cu
această ocazie a fost transmis un Mesaj din
partea preşedintelui CAFR şi au fost atribuite
premiile CONSTANTIN IONETE şi ALEXAN-
DRU RUSOVICI persoanelor care au avut o
activitate marcantă pentru revista „Audit Fi
nanciar”..

Ø Seminarii şi întâlniri profesionale

w Întâlniri regionale cu tema: „Noua
Directivă şi Regulamentul Euro-
pean pentru auditori – implicaţii în
plan profesional” 

În perioada 09 mai 2014 – 28 iunie 2014
au fost organizate întâlniri pentru auditorii
din zonele teritoriale Cluj, Braşov, Iaşi, Cra-
iova, Muntenia, Timişoara, Constanţa şi
Bucureşti unde au avut loc dezbateri profe-
sionale cu tema „Noua Directivă şi Regula
mentul European pentru auditori – implicaţii
în plan profesional”. Prin intermediul acestor
întâlniri auditorii financiari au fost infor-
maţi despre reforma europeană în audit,
fiind dezbătute Directiva 2014/56/UE şi Re-
gulamentul (UE) nr. 537/2014 privind ce-
rinţele specifice referitoare la auditul
statutar al entităţilor de interes public .
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Aşa cum s-a afirmat şi pe parcursul acestor
întâlniri, Camera consideră că reforma în
audit, aprobată în aprilie 2014, este echili-
brată şi are capacitatea de a promova calita-
tea în audit la nivel european. Este evident
că această reglementare este necesară, dar
nu şi suficientă. Astfel, la nivel naţional va fi
nevoie de o implementare atentă şi care să
facă apel la inteligenţa colectivă – numai în
acest fel se pot atinge obiectivele dorite. 

Printre alte obiective, discutate de altfel şi
cu ocazia întâlnirilor zonale ale CAFR, avute
în vedere de Comisia Europeană la elabora-
rea celor două proiecte legislative menţio-
năm:

- creşterea transparenţei şi încrederii în
piaţa de audit prin creşterea credibilităţii
situaţiilor financiare auditate ale
entităţilor de interes public

- definirea mult mai clară şi precisă a rolu-
lui auditorului statutar;

- consolidarea cerinţelor de independenţă
şi a scepticismului profesional al audito-
rului

- o dinamizare a pieţei de audit;

- îmbunătăţirea sistemului de suprave-
ghere publică;

- facilitarea prestării transfrontaliere de
servicii de audit statutar; 

- evitarea poverilor suplimentare pentru
întreprinderile mici şi mijlocii.

Totodată, în cadrul acestor întâlniri prezi-
date de preşedintele în exerciţiu, prof. univ.
dr. Horia Neamţu, au fost desemnaţi şi dele-
gaţii la Conferinţa ordinară anuală a CAFR.

Ø Ziua Profesiilor Liberale din România 

Cea de a şaptea ediţie a Conferinţei Ziua Pro
fesiilor Liberale din România – organizată de
Uniunea Profesiilor Liberale din Româ-
nia, s-a organizat la 5 noiembrie 2014, la
Bucureşti, Hotel Marshal Garden, cu tema:
„Consolidarea profesiilor liberale – mijloc de
dezvoltare a societăţii româneşti“. La eveni-

ment au participat reprezentanţi ai profesii-
lor reglementate din România, auditorii fi-
nanciari fiind reprezentaţi de Clemente Kiss,
vicepreşedinte al Consiliului Camerei, care a
susţinut şi o prezentare a profesiei cu tema
”Rolul şi contribuţia pe care o au auditorii fi
nanciari la dezvoltarea economiei Româ
neşti”.

Ø Sesiuni de instruire în domeniul com
baterii spălării banilor şi a finanţării
terorismului

În anul 2014 au avut loc două sesiuni de in-
struire privind pregătirea profesională
continuă a specialiştilor implicaţi în
combaterea spălării banilor şi a finanţă-
rii terorismului, organizate de CAFR şi Ofi-
ciul Naţional de Prevenire şi Combatere a
Spălării Banilor. Sesiunile de instruire au
fost interactive, auditorii financiari prezenţi
putând să adreseze întrebări practice repre-
zentanţilor Oficiului Naţional de Prevenire
şi Combatere a Spălării Banilor.

Sesiunile au avut loc la Bucureşti, la data de
15 decembrie 2014 şi la Reprezentanţa Iaşi,
la data de 18 decembrie 2014.

Ø Seminarul organizat de ACCA

Camera Auditorilor Financiari din România
a organizat, în colaborare cu ACCA, semina
rul „Transparenţa informaţiilor finan
ciare prin IFRS – actualitate şi viitor” la
data de 6 februarie 2014.

Ø Participarea CAFR la acţiuni interne:

w 26 aprilie 2014, Bucureşti – Confe
rinţa Camerei Consultanţilor Fiscali

w 7 mai 2014, Bucureşti – Invitaţie la
consultările organizate pentru îmbu
nătăţirea serviciilor publice ale ANAF
în relaţia cu contribuabili persoane fi
zice cu profesii reglementate

w 9 mai 2014 Ziua Europei, Bucureşti
– organizată de Administraţia Prezi
denţială
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w 22 - 24 mai 2014, Timişoara, Univer
sitatea de Vest  FEEA – Olimpiada Na
ţională a Economiştilor 

w iunie 2014, Bucureşti, Ministerul
Fondurilor Europene – seminar „Lupta
împotriva fraudei în utilizarea Fondu
rilor Europene Structurale şi de Inves
tiţii“

w 6 iunie 2014, Bucureşti – Palatul
Parlamentului, Curtea de Conturi a
României – Program aniversar 150 de
ani 

w 6 septembrie 2014, Mamaia - Hotel
Majestic – Congresul anual al Uniunii
Naţionale a Practicienilor în Insol
venţă din România (UNPIR)

w 9 septembrie 2014, Bucureşti – Tea-
trul Naţional Bucureşti – Ziua evalua
torilor, organizată de Uniunea
Naţională a Evaluatorilor din Româ
nia (UNEVAR)

w 11 septembrie 2014 , Bucureşti „Ce
remonie pentru noi membrii ACCA”,
eveniment organizat de ACCA

w 16 octombrie 2014, Bucureşti –
Adunarea generală extraordinară a
Uniunii Naţionale a Profesiilor Libe
rale din România 

w 16 – 18 octombrie 2014, Timişoara,
Universitatea de Vest – Conferinţa In
ternaţională „ACCOUNTING and AUDI
TING PERSPECTIVES“

w 22 octombrie 2014, Bucureşti, Ro-
mexpo – Gala de premiere „TOPUL
FIRMELOR”, organizată de Camera de
Comerţ şi Industrie a României

w 6 noiembrie 2014, Bucureşti, Aso
ciaţia Română a Băncilor  Comisia de
audit intern

w 7 - 8 noiembrie 2014, Bucureşti, Cea
de a 8a Conferinţă Internaţională
pentru Management Economic şi Con
tabilitate

w 21 noiembrie 2014, Bucureşti, ASE
– Ziua Economiştilor şi a Profesorilor
de Economie

w 21 noiembrie 2014, Bucureşti, Hotel
Intercontinental - Conferinţa „Succese
şi provocări în aplicarea Directivei CE
privind auditul statutar”, organizată
de Consiliul pentru Supravegherea în
Interes Public a Profesiei Contabile
(CSIPPC) şi ACCA 

w 15 decembrie 2014, Bucureşti – Re
prezentanţa Comisiei Europene în Ro
mânia la Banca Naţională a României 

2. ACTIVITATEA PERMANENTĂ 
A CAFR PENTRU MEMBRII 
SĂI

Ø Monitorizarea activităţii auditorilor
financiari

- îndeplinirea de către membrii Came-
rei a obligaţiilor către CAFR în ceea ce
priveşte completarea declaraţiei cu
privire la statutul de activ sau nonac-
tiv, a declaraţiei de activitate şi a 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 fi-
zice şi juridice, membri ai Camerei;

Ø Atribuirea calităţii de membru, 
persoane fizice şi juridice

Ø Acordarea vizei anuale

În vederea obţinerii vizei aferente anului
2014 este necesară îndeplinirea de către au-
ditorii financiari a tuturor obligaţiilor faţă
de CAFR conform normelor aprobate prin
Hotărârea Consiliului Camerei nr. 16/2012,
privind:

- plata în termen a cotizaţiilor fixe şi
variabile (după caz);
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- depunerea raportului/declaraţiei de
activitate pentru anul 2013;

- verificarea existenţei poliţelor de asi-
gurare pentru risc profesional;

- efectuarea pregătirii profesionale
continue pentru anul 2013 (atât pre-
gătirea profesională structurată, cât
şi pregătirea profesională nestructu-
rată).

Ø Centralizarea datelor din raportul
anual de activitate

Începând cu anul de raportare 2014, forma-
tul raportului anual de activitate a fost mo-
dificat, pentru a obţine informaţii precise cu
privire la angajamentele de audit statutar şi
auditul la entităţile de interes public, având
în vedere solicitările de raportare ale orga-
nismului de supraveghere - CSIPPC.

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

Ø Suport tehnic acordat membrilor

- eliberarea de adeverinţe solicitate de
membrii Camerei, 

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

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

- comunicarea prin internet şi e-mail
către membrii Camerei a principale-
lor activităţi desfăşurate de CAFR: 
e-mailuri cu privire la noutăţile legi-
slative; corespondenţă permanentă
cu membrii Camerei, privitor la infor-
maţiile solicitate de auditorii finan-
ciari, cum ar fi: modalitatea de
schimbare a statutului de membru,
posibilitatea suspendării la cerere, re-
tragerea calităţii de membru din Re-
gistru, modalităţi de plată, termenul

de plată şi valoarea cotizaţiei fixe şi
alte situaţii întâmpinate.

Ø Publicarea Registrului public al audi
torilor financiari în Monitorul Oficial
al României, partea I, astfel:

a. ANUAL

În luna ianuarie 2014, a fost elaborat Regis-
trul Public al persoanelor fizice şi persoane-
lor juridice, a fost aprobat prin Hotărârea
Consiliului Camerei nr.03/31 ianuarie 2014
şi a fost publicat în Monitorul Oficial al Ro-
mâniei, Partea I, nr.106 BIS la data de 12 fe-
bruarie 2014.

b. TRIMESTRIAL

Modificările intervenite în Registrul public
al auditorilor financiari au fost publicate în
Monitorul Oficial Partea I, după cum ur-
mează:

w Pentru Trim. I: 22 mai 2014 (Hotărârea
Consiliului Camerei nr. 32/24.04.2014,
publicată în Monitorul Oficial al Româ-
niei, partea I, nr.378 din 22 mai 2014),

w Pentru Trim. II: 27 august 2014 (Hotărâ-
rea Consiliului Camerei nr.
43/26.06.2014, publicată în Monitorul
Oficial al României, partea I, nr. 626 din
27 august 2014),

w Pentru Trim. III: 17 noiembrie 2014 (Ho-
tărârea Consiliului Camerei nr.
54/06.11.2014, publicată în Monitorul
Oficial al României, partea I, nr. 836 din
17 noiembrie 2014).

Ø Elaborarea şi publicarea în Monitorul
Oficial al României, Partea I a Listei
auditorilor financiari, persoane fizice
şi persoane juridice care îndeplinesc
cerinţele Protocolului de colaborare
privind organizarea şi desfăşurarea
activităţii de audit financiar pentru
fonduri europene şi alte fonduri ne
rambursabile de la alţi donatori 

Pe parcursul anului 2014 s-a publicat şi s-a
actualizat Lista auditorilor financiari, per
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soane fizice şi persoane juridice care pot des
făşura activităţi de audit financiar pentru
fonduri europene şi alte fonduri nerambursa
bile de la alţi donatori. Astfel, la sfârşitul
anului 2014 figurau în Listă 638 persoane
fizice şi 488 persoane juridice, care pu-
teau audita proiecte finanţate din fonduri
europene.

Ø Grupul de lucru constituit la nivelul
CAFR

În anul 2014, la nivelul CAFR s-au elaborat
cu ajutorul Grupului de lucru proiecte ale
documentaţiilor rezultate din derularea
Protocolului de colaborare CAFR - MFE pri-
vind organizarea şi desfăşurarea activităţii
de audit financiar pentru fonduri europene
şi alte fonduri nerambursabile de la alţi do-
natori. Au fost elaborate modele de Caiet de
sarcini, Raportul de audit şi Scrisoarea de
misiune pentru misiunile efectuate în baza
ISA 805 si ISAE 3000, care au fost transmise
spre consultare Ministerului Fondurilor Eu-
ropene şi celor 11 Autorităţi de manage-
ment care gestionează fondurile europene.

Ø Elaborarea buletinului informativ perio-
dic „InfoAudit” .

În contextul Programului privind dezvolta-
rea comunicării, creşterea transparenţei şi
asigurarea vizibilităţii activităţii Camerei
adoptat de noul Consiliu, în decembrie 2014
a apărut o nouă cale de informare electro-
nică numită „InfoAudit”, care cuprinde ştiri,
comunicate şi noutăţi din domeniul profe-
siei sau din domenii conexe privind activita-
tea internă şi internaţională a Camerei.

Acest mijloc de comunicare, în format elec-
tronic, are frecvenţă lunară şi este transmis
prin e-mail tuturor membrilor şi stagiarilor
care au adresă electronică, fiind în acelaşi
timp postat pe site-ul CAFR: www.cafr.ro.
Astfel, prin InfoAudit putem afla ultimele
noutăţi legislative din domeniu, cursurile
organizate de CAFR, alte activităţi profesio-
nale organizate de alte organisme din dome-
niu, precum şi alte informaţii de interes. 

3. DEONTOLOGIA 
PROFESIONALĂ

Activitatea de etică şi deontologie profesio-
nală a CAFR este asigurată prin Departa-
mentul de etică, conduită profesională şi
investigaţii (DECPI). 

Pe parcursul anului 2014, Consiliul Camerei
a acordat 2 sancţiuni disciplinare: o sanc-
ţiune cu „avertisment scris”, în baza unei
proceduri speciale, reglementată de Hotărâ-
rea Consiliului Camerei nr.50/2012, iar cea
de-a doua cu „suspendarea dreptului de
exercitare a activităţii de auditor financiar
pe o perioadă de 6 luni”, pentru nerespecta-
rea unor reglementări ale Camerei şi pentru
încălcarea eticii profesionale.

Totodată, DECPI a analizat o serie de sesi-
zări, care au vizat următoarele aspecte:

- aplicabilitatea Codului Etic al Profe-
sioniştilor Contabili cu incidenţă asu-
pra ameninţărilor la adresa
independenţei, prestarea unor servi-
cii non/asigurare clienţilor de audit,
rotaţia partenerilor/rotaţia auditoru-
lui şi cu privire la onorariile practi-
cate;

- analiza obiecţiunilor ridicate de către
membrii CAFR la notele de inspecţie
încheiate în urma controalelor de ca-
litate efectuate de inspectorii din ca-
drul Departamentului de
monitorizare şi competenţă profesio-
nală;

- rapoartele suplimentare, precum şi
alte informaţii pe care un acţionar
minoritar/semnificativ le poate sau
nu solicita, conform prevederilor le-
gale, auditorului financiar;

- analiza unor aspecte ridicate de
membrii CAFR, cu privire la aplicabi-
litatea Protocolului de colaborare în-
cheiat între CAFR si Ministerul
Fondurilor Europene.
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4. LEGISLAŢIE
Ø Principalele acte normative emise de

Consiliul CAFR pe parcursul anului
2014

w Hotărârea nr. 5/21 februarie 2014
pentru aprobarea Protocolului de co-
laborare încheiat între Camera Audi-
torilor Financiari din România şi
Ministerul Fondurilor Europene pri-
vind organizarea şi desfăşurarea acti-
vităţii de audit financiar pentru
fonduri europene şi alte fonduri ne-
rambursabile de la alţi donatori;

w Hotărârea nr. 6/21 februarie 2014
privind aprobarea Normelor de pre-
gătire profesională continuă a audito-
rilor financiari;

w Hotărârea nr. 7/21 februarie 2014
privind aprobarea Procedurilor de în-
scriere la examenul de competenţă
profesională a persoanelor care au fi-
nalizat stagiul la Camera Auditorilor
Financiari din România şi sunt
membri cu drepturi depline ai ACCA;

w Hotărârea nr. 15/21 februarie 2014
pentru aprobarea Procedurilor pri-
vind testul de verificare a cunoştinţe-
lor în domeniul financiar-contabil,
pentru accesul la stagiu, pentru per-
soanele din cadrul Curţii de Conturi
care au calificarea de auditor public
extern;

w Hotărârea nr. 16/21 februarie 2014
privind aprobarea organizării cursu-
lui pentru auditarea proiectelor fi-
nanţate din fonduri europene şi alte
fonduri nerambursabile de la alţi do-
natori;

w Hotărârea nr. 21/24 aprilie 2014 pri-
vind aprobarea Normelor pentru de -
semnarea reprezentanţilor audito ri-
 lor financiari la Conferinţa Camerei
Auditorilor Financiari din România;

w Hotărârea nr. 22/24 aprilie 2014 pri-
vind stabilirea zilei pentru întrunirea
Conferinţei Camerei Auditorilor Fi-
nanciari din România;

w Hotărârea nr. 24/24 aprilie 2014 pri-
vind aprobarea Procedurilor de orga-
nizare a cursului şi a testului de
verificare a cunoştinţelor privind au-
ditarea operaţiunilor finanţate din
fonduri europene şi alte fonduri ne-
rambursabile de la alţi donatori, pen-
tru auditorii financiari membri ai
Camerei Auditorilor Financiari din
România;

w Hotărârea nr. 35/24 aprilie 2014 pri-
vind aprobarea cotizaţiilor şi taxelor
pentru membrii Camerei Auditorilor
Financiari din România, persoane fi-
zice şi juridice, şi pentru membrii sta-
giari în activitatea de audit financiar;

w Hotărârea nr. 48/26 iunie 2014 pen-
tru adoptarea Normelor obligatorii
din cadrul internaţional de practici
profesionale (IPPF), emise de Institu-
tul Global al Auditorilor Interni (IIA
Global), ediţia 2013;

w Hotărârea nr. 50/2 octombrie 2014
pentru aprobarea Biroului perma-
nent al Consiliului Camerei Auditori-
lor Financiari din România, numirea
preşedintelui de onoare al Camerei, a
Comitetului de excelenţă şi acordarea
titlului „auditor financiar de onoare”;

w Hotărârea nr. 60/11 decembrie 2014
privind aprobarea Regulamentului de
organizare şi desfăşurare a examenu-
lui de competenţă profesională;

w Hotărârea nr. 61/11 decembrie 2014
privind aprobarea Normelor privind
Programul de pregătire profesională
a auditorilor financiari şi a stagiarilor
în activitatea de audit financiar;

w Hotărârea nr. 74/11 decembrie 2014
privind aprobarea formularelor pen-
tru raportarea anuală a membrilor
Camerei Auditorilor Financiari din
România.
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5. COLABORAREA CU INSTITU-
ŢIILE ŞI ORGANISMELE PRO-
FESIONALE DIN DOMENIU

Ø Consiliul pentru Supravegherea în In-
teres Public a Profesiei Contabile
(CSIPPC)

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

Potrivit legii, CSIPPC reprezintă autoritatea
din cadrul sistemului de supraveghere pu-
blică care are responsabilitatea finală pen-
tru supravegherea următoarelor activităţi
organizate şi coordonate de Camera Audito-
rilor:

a) aprobarea şi înregistrarea auditorilor
statutari şi a firmelor de audit în Româ-
nia, potrivit prevederilor regulamentului
emis în acest scop;

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

c) formarea profesională continuă;

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

e) asigurarea sistemelor de investigaţie şi
disciplină.

Colaborarea între CAFR şi CSIPPC pe parcur-
sul anului 2014 a cuprins următoarele di-
recţii:

- participarea CAFR la şedinţele trimes-
triale ale Consiliului Superior, prin re-
prezentantul său, preşedintele CAFR;

- participarea CAFR la lucrările Comi-
siei Tehnice pentru elaborarea diver-
selor reglementări pentru realizarea
supravegherii în interes public a audi-
tului statutar;

- verificarea, aprobarea sau avizarea,
după caz, a Hotărârilor emise de Con-
siliul CAFR, pentru domeniile de acti-
vitate care fac obiectul supravegherii;

- participarea CAFR la elaborarea dife-
ritelor proceduri emise de CSIPPC cu
privire la activitatea de audit statutar;

- participarea CAFR la Conferinţa
CSIPPC şi ACCA: „Succese şi provocări
în aplicarea Directivei CE privind audi
tul statutar“, organizată în noiembrie
2014.

Ø Ministerul Finanţelor Publice

Camera Auditorilor are o colaborare perma-
nentă cu reprezentanţii Ministerului Finan-
ţelor Publice (MFP).

Această colaborare se desfăşoară pe mai
multe paliere:

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

- 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;

- participarea reprezentanţilor Camerei
la o serie de comitete/grupe/consilii
de lucru, care funcţionează sub coor-
donarea MFP.

Ø Uniunea Profesiilor Liberale din Ro-
mânia

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

Pe parcursul anului 2014, reprezentanţii
CAFR au participat la evenimentele organi-
zate de UPLR.

Ø Corpul Experţilor Contabili şi Conta-
bililor Autorizaţi din România

CAFR a stabilit împreună cu CECCAR o cola-
borare veche, de durată, bine consolidată,
care se desfăşoară pe mai multe paliere:
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- privind pregătirea profesională a
membrilor noştri, în baza protocolului
de colaborare, referitor la recunoaşte-
rea cursurilor de pregătire profesio-
nală;

- privind activitatea stagiarilor, în baza
protocolului privind cooperarea în do-
meniul organizării şi monitorizării
stagiului de pregătire practică.

Ø Ministerul Fondurilor Europene

În anul 2014 s-a semnat cu Ministerului
Fondurilor Europene Protocolul de colabo-
rare referitor la auditarea proiectelor finan-
ţate din fonduri europene şi din alte fonduri
nerambursabile de la alţi donatori.

Obiectivul principal al Protocolului vizează
conlucrarea între cele două instituţii pentru
a asigura transparenţa, stabilitatea şi inte-
gritatea sistemului, precum şi protecţia îm-
potriva neconformităţii practicilor
beneficiarilor de fonduri cu cadrul stabilit
prin reglementări naţionale şi europene. To-
todată, s-au stabilit acţiunii comune la nive-
lul CAFR şi MFE, respectiv pregătirea
auditorilor privind aplicarea legislaţiei na-
ţionale şi europene, armonizate cu cerinţele
de eligibilitate a cheltuielilor şi veniturilor şi
a modului de abordare legală a acestora din
punct de vedere financiar, precum şi stabili-
rea unor măsuri comune privind suprave-
gherea auditorilor financiari.

Ø Camera Consultanţilor Fiscali

CAFR a stabilit împreună cu CCF o colabo-
rare de durată, bine consolidată, care vi-
zează în special:

- pregătirea profesională a membrilor
noştri, în baza protocolului de colabo-
rare, privind recunoaşterea cursurilor
de pregătire profesională;

- participarea la diferite evenimente or-
ganizate de cele două organisme pro-
fesionale. 

Ø Curtea de Conturi a României

În anul 2014 CAFR a încheiat cu Curtea de
Conturi a României un Protocol de colabo-
rare privind exceptarea de la susţinerea tes-
tului de verificare a cunoştinţelor în
domeniul financiar contabil, pentru accesul
la stagiu, a persoanelor angajate la CCR care
deţin statutul de auditor public extern, în
baza unei adeverinţe eliberate de către CCR.

Ø Autoritatea de Supraveghere Finan-
ciară

În anul 2014 a fost semnat Protocolul de co-
operare cu ASF (incluzând, astfel, toate cele
trei protocoale de colaborare pe care CAFR
le-a avut încheiate cu autorităţile care regle-
mentau şi supravegheau pieţele de capital,
asigurările şi pensiile private). Prin protoco-
lul semnat, CAFR şi ASF îşi propun să cola-
boreze în sprijinul profesiei. 

Ø Asociaţia Auditorilor Interni

În anul 2014 s-au demarat întâlnirile de
lucru la nivelul CAFR-AAIR, cu intenţia de a
încheia în prima parte a anului 2015 un Pro-
tocol de colaborare, care va avea ca princi-
pale obiective recunoaşterea reciprocă a
cursurilor profesionale şi asigurarea accesu-
lui auditorilor financiari, membri CAFR, la
normele minimale obligatorii în domeniul
auditului intern, varianta actualizată, pre-
cum şi elaborarea în comun a anumitor ghi-
duri profesionale destinate auditorilor
interni.

Ø Mediul academic

Colaborarea cu numeroase instituţii de învă-
ţământ din România, cu privire la progra-
mele de pregătire profesională, organizate
de către acestea în vederea echivalării testu-
lui de acces la stagiu.

CAFR a participat şi a susţinut întâlnirile şi
seminariile tematice organizate de diferite
universităţi atât din Bucureşti, cât şi din
ţară.
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La sfârşitul anului 2014, activitatea CAFR se
desfăşura prin sediul central din Bucureşti
şi prin trei reprezentanţe deschise în zonele
de Nord-Est, Centru şi de Nord-Vest.

Ø Reprezentanţa Centru – Braşov

Reprezentanţa zonală CENTRU Braşov a Ca-
merei Auditorilor Financiari din România,

deschisă în scopul sprijinirii membrilor din
aria de dezvoltare Centru (judeţele Braşov,
Covasna, Harghita, Mureş, Prahova şi Sibiu),
asigură, începând cu 28 iunie 2012, creşte-
rea operativităţii în teritoriu a activităţilor
CAFR. 
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ACTIVITATEA REPREZENTANŢELOR CAFR 
ÎN ANUL 2014

În evidenţa Reprezentanţei Centru Braşov,
conform Registrului Public al Auditorilor Fi-

nanciari figurează următoarea situaţie a
membrilor şi stagiarilor în teritoriu:

Structura membrilor în zonă evidenţiază că
judeţele Braşov, Prahova şi Sibiu deţin
79,35% din numărul total al auditorilor fi-
nanciari persoane fizice din regiune. 



Structura stagiarilor în teritoriu

Prin raportare la numărul total, Reprezen-
tanţa zonală Centru are în evidenţă 218 sta-
giari înregistraţi în Registrul stagiarilor ,

pentru care se prezintă următoarea situaţie
în teritoriu:
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Din figura de alături, se poate constata că ju-
deţele Prahova, Sibiu şi Braşov generează
cel mai mare număr de stagiari din zona
Centru. 

Ø Reprezentanţa NordEst  Iaşi

Anul 2014 a reprezentat cel de al patrulea
an de activitate pentru Reprezentanţa Nord-
Est a Camerei. Judeţele care se află în aria de
acoperire a Reprezentanţei zonale Nord -
Est Iaşi sunt: Bacău, Botoşani, Iaşi, Neamţ,
Suceava, Vaslui, Vrancea.

În Registrul Public al auditorilor finan
ciari pentru zona de Nord-Est figurează:

- 446 membri persoane fizice, 336 –
membri activi şi 110  membri non
activi,

- 90 membri firme de audit. 

Numărul stagiarilor în activitatea de audit
financiar din zona Nord-Est este de 218
persoane.



w Activitatea CAFR – văzută de auditorii
reprezentanţei IAŞI

Imaginea activităţii reprezentanţei Iaşi,
prin prisma membrilor CAFR

- auditorii din centru Iaşi au apreciat în
mod deosebit diligenţele întreprinse
de executivul reprezentanţei Iaşi pen-
tru a fi cât mai aproape de activitatea
lor. La nivelul reprezentanţei s-au or-
ganizat întâlniri de lucru, zile festive,
activităţi comune cu alte instituţii abi-
litate ale statului, fapt ce a dus la crea-
rea unei comunităţi a auditorilor din
centrul Iaşi

- activitatea permanentă a executivului
CAFR din cadrul reprezentanţei Iaşi
(informări cu privire la activităţile
CAFR, verificări ale statutului de
membru)

- modul de organizare a cursurilor – in-
teractiv, practic şi cu o bună organi-
zare logistică

- disponibilitatea personalului CAFR
din cadrul reprezentanţei, promptitu-
dine şi dăruire în soluţionarea cerin-
ţelor membrilor.

w Aşteptări şi propuneri

- Transparenţă, deschidere şi înţelegere 

- Organizarea de cursuri cu studii de
caz, la nivelul reprezentanţei Iaşi

- Mai multe activităţi ale CAFR, desfăşu-
rate prin intermediul reprezentanţei

- Întâlniri de lucru cu membrii Consiliu-
lui CAFR, pentru a discuta problemele
întâmpinate

Ø Reprezentanţa NordVest – ClujNa
poca

Reprezentanţa zonală NordVest a Camerei
şi-a început activitatea la data de 21 februa
rie 2014, eveniment marcat prin organiza-
rea unei festivităţi de deschidere la sediul
locaţiei din ClujNapoca. În cadrul eveni-
mentului au participat preşedintele CAFR,
prof. univ. dr. Horia Neamţu, preşedintele de
onoare al CAFR, prof. univ. dr. Ion Mihăi-
lescu, membrii Consiliului Camerei Auditori-
lor Financiari din România, precum şi
membri ai CAFR din zona Nord-Vest. Unul
dintre invitaţii de seamă ai evenimentului a
fost primarul oraşului Cluj-Napoca, domnul
Emil Boc, care şi-a manifestat bucuria şi
onoarea de a găzdui în oraşul ClujNa
poca un centru zonal important al Came
rei Auditorilor Financiari din România. 

Judeţele care se află în aria de acoperire a
Reprezentanţei Nord-Vest sunt: Alba, Bis-
triţa-Năsăud, Bihor, Cluj, Maramureş, Sălaj,
Satu Mare.
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În Registrul Public al auditorilor finan
ciari pentru zona de Nord-Vest figurează:

- 391 membri persoane fizice, 325 –
membri activi şi 66  membri nonac
tivi,

- 84 membri firme de audit. 

Numărul stagiarilor în activitatea de audit
financiar din zona Nord-Vest este de 189
persoane.

Principalul obiectiv al Reprezentanţelor
CAFR este servirea membrilor şi a stagiari-
lor din zonele de activitate ale acestora, prin
facilitarea raportării activităţii acestora
către CAFR, obţinerea vizelor, achiziţionarea
materialelor legislative şi ştiinţifice nece-
sare desfăşurării activităţii profesionale,
participarea la cursuri şi seminarii de pregă-
tire profesională în domeniu, precum şi alte
evenimente organizate de către CAFR.
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Reprezentanţele zonale Centru, NordEst şi
NordVest vin în sprijinul membrilor din
aria lor de acoperire prin creşterea operati-
vităţii transmiterii hotărârilor Camerei către
membri, pentru înlesnirea obţinerii vizelor
anuale şi depunerea Rapoartelor de activi-
tate, precum şi printr-o monitorizare cât
mai atentă cu privire la actualizarea datelor
cuprinse în Registrul public al auditorilor şi
a îndeplinirii obligaţiilor membrilor faţă de
Cameră.

w Activităţi desfăşurate la nivelul celor
trei reprezentanţe zonale NordEst,
Centru şi NordVest

- Păstrează legătura cu membrii CAFR,
auditori şi stagiari, asigurând desfăşu-
rarea activităţilor curente (înscrieri,
finalizare an de stagiu, viza anuală, în-

casare cotizaţii etc.) la nivelul repre-
zentanţei;

- Eliberează adeverinţe şi asigură su-
port tehnic pentru membrii CAFR;

- Informează periodic membrii CAFR cu
privire la activităţile şi acţiunile între-
prinse de Cameră, cât şi cu privire la
ultimele noutăţi din domeniul auditu-
lui;

- Asigură îndeplinirea de către membrii
CAFR a tuturor obligaţiilor atât finan-
ciare (cotizaţii fixe şi variabile), cât şi
de natură profesională (pregătire pro-
fesională, raport de activitate, poliţă
de asigurare etc.);

- Organizează cursurile de pregătire
profesională din zonele teritoriale afe-
rente.
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ACTIVITATEA CAFR LA NIVEL INTERNAŢIONAL

Ø Federaţia Internaţională a Conta-
bililor (IFAC)

În calitate de membru cu drepturi depline al
Federaţiei Internaţionale a Contabililor în-
cepând cu anul 2008, Camera Auditorilor Fi-
nanciari din România, prin reprezentanţii
săi, a participat la o serie de evenimente şi
activităţi în sprijinul profesiei.

Întâlniri de lucru

n Consiliul anual al IFAC – Roma, Italia

Preşedintele de onoare a reprezentat Ca-
mera Auditorilor Financiari din România în
cadrul întâlnirii ordinare a Consiliului IFAC
din data de 7 noiembrie 2014, organizată
odată cu Congresul Mondial al Contabililor.
Cu această ocazie au fost aleşi noul preşe-
dinte al IFAC, Olivia Kirtley, şi vicepreşedin-
tele IFAC - Rachel Grimes.

Consiliul IFAC a admis trei noi asociaţi: Ca-
mera Auditorilor Autorizaţi din Republica
Sârbă, Institutul Indonezian al Contabililor
Publici şi Asociaţia non-profit de Audit „So-
druzhestvo” din Rusia. Au fost admise ca
membri două noi asociaţii: Asociaţia Naţio-
nală a Contabililor din Nigeria şi Institutul
Contabililor de Gestiune Autorizaţi din Sri
Lanka. În plus, IFAC a admis ca membru In-
stitutul Danez al Contabililor de Gestiune.

Activităţi realizate 
în calitate de membru

n Programul de conformitate al IFAC

În vederea susţinerii Programului de confor-
mitate al IFAC, ca cerinţă permanentă a or-
ganismelor cu drepturi depline din cadrul
IFAC, CAFR a continuat să se implice în ac-
tualizarea anuală a proiectelor şi acţiunilor
prevăzute în Declaraţiile Membrilor (SMO)
cu privire la cele 7 domenii: asigurarea cali-
tăţii (QA), educaţie (IES-uri), audit şi asigu-
rare (ISA-uri), etică (Codul IESBA),
Standardele Internaţionale de Raportare Fi-
nanciară (IFRS), investigaţii şi disciplină
(I&D) şi Standardele Internaţionale de Con-
tabilitate pentru Sectorul Public (IPSAS). La
sfârşitul anului 2014, CAFR a actualizat acti-
vităţile cuprinse în Planul de acţiune, potri-
vit ultimelor progrese şi acţiuni demarate. 

n Promovarea chestionarului IFAC adre-
sat întreprinderilor mici şi mijlocii

În vederea întâmpinării aspectelor-cheie cu
care se confruntă întreprinderile mici şi mij-
locii (IMM-urile) şi/sau clienţii acestora,
IFAC a derulat chestionarul anual adresat
IMM-urilor. În această privinţă, Camera Au-
ditorilor Financiari din România a publicat
un articol în numărul 4 al revistei „Practici
de Audit” şi pe site-ul Camerei, încurajând
astfel practicienii care lucrează în cadrul
IMM-urilor să furnizeze răspunsuri la acest
studiu. 

n Publicarea articolului Consiliului pentru
Standardele Internaţionale de Audit şi
Asigurare (IAASB) „Propunerile IAASB
pentru îmbunătăţirea raportului de
audit – impactul potenţial asupra au-

A. COLABORAREA 
CU ORGANIZAŢIILE
INTERNAŢIONALE

Activitatea CAFR la nivel internaţional
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diturilor entităţilor publice” - în revista
Camerei, „Practici de Audit”, nr. 1/2014.

Ø Federaţia Europeană a Contabili-
lor (FEE)

n Şedinţele Adunării Membrilor FEE –
Bruxelles, Belgia

Pe parcursul anului 2014, la şedinţele Adu-
nării Membrilor FEE, CAFR a fost reprezen-
tată la nivel de preşedinte şi de
prim-vicepreşedinte.

În cadrul Adunării Membrilor din data de 17
decembrie 2014, au fost aleşi noii membri ai
Consiliului FEE: Petr Kriz (membru al Came-
rei Auditorilor din Republica Cehă - KACR),
în calitate de preşedinte al FEE, şi Edelfried
Schneider (membru al Institutului Auditori-
lor Publici din Germania – IDW), în calitate
de vicepreşedinte pentru perioada 2015-
2016.

n Şedinţele Grupului de lucru pentru
Audit şi Asigurare FEE – Bruxelles, Bel-
gia

La şedinţele Grupului de lucru pentru Audit
şi Asigurare organizate la sediul FEE în anul
2014, CAFR a fost reprezentată la nivel de
prim-vicepreşedinte.

n Publicarea documentului FEE „Selecta-
rea auditorilor prin cele mai bune
practici” în revista „Practici de Audit” 
nr. 1/2014, cu scopul de a identifica opi-
niile organismelor membre cu privire la
modalităţile de gestionare a procesului de
selecţie a auditorului.

n Chestionarul FEE cu privire la Entită-
ţile de Interes Public (PIE-uri) în sta-
tele membre ale Uniunii Europene

În luna august 2014, Camera a răspuns
ches tionarului derulat de FEE referitor la
Entităţile de Interes Public şi legislaţia care
le reglementează şi ce modificări intervin la
nivelul PIE-urilor în urma implementării Di-
rectivei 2014/56/UE şi a Regulamentului
(UE) nr. 537/2014/ în ţara noastră.

Ø Federaţia Internaţională a Experţi-
lor Contabili şi Auditorilor Franco-
foni (FIDEF)

n Adunarea Generală FIDEF – Lyon,
Franţa

În calitate de membru cu drepturi depline al
Federaţiei Internaţionale a Experţilor Conta-
bili şi Auditorilor Francofoni (FIDEF), CAFR
a fost reprezentată la nivel de preşedinte în
cadrul Adunării Generale FIDEF, care a avut
loc la Lyon, Franţa, în data de 7 octombrie
2014. În cadrul acestui eveniment a fost pre-
zentat raportul de activitate al CAFR prin
care au fost făcute cunoscute cele mai repre-
zentative activităţi desfăşurate de departa-
mentele Camerei, în contextul susţinerii
profesiei.

Ø Asociaţia Internaţională pentru
Educaţie Contabilă şi Cercetare
(IAAER)

CAFR este membru instituţional al Asocia-
ţiei Internaţionale pentru Educaţie Conta-
bilă şi Cercetare (IAAER) din aprilie 2010. În
această calitate, reprezentanţii CAFR au par-
ticipat pe parcursul anului 2014 la o serie
de întâlniri de lucru:

n Congresul IAAER – Florenţa, Italia

În perioada 13-15 noiembrie 2014, prof.
univ. dr. Pavel Năstase, rector al Academiei
de Studii Economice din Bucureşti, a partici-
pat, din partea CAFR, la Congresul IAAER,
prezentând lucrarea cu tema „Aspecte pri-
vind auditul proiectelor europene în confor-
mitate cu ISRS 4400”. Cu ocazia acestui
eveniment, prof. univ. dr. Pavel Năstase a
participat la masa rotundă privind pregăti-
rea profesională în domeniul contabilităţii,
organizată de ICAS şi ICAEW.

n Conferinţa comună a Comitetului Exe-
cutiv al IAAER şi Asociaţia Americană
a Contabililor (AAA)– San Antonio,
Texas, Statele Unite

Prof. univ. dr. Pavel Năstase, vicepreşedinte
al IAAER (cu mandat până în noiembrie
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2014), a participat, în calitate de reprezen-
tant al CAFR, la şedinţa Comitetului Executiv
al IAAER care a avut loc la San Antonio,
Texas, în Statele Unite ale Americii, confe-
rinţă la care au participat peste 300 de
cadre didactice, cercetători şi practicieni din
toată lumea.

Ø Comisia Europeană

n Întâlnirea privind implementarea re-
formei auditului – Bruxelles, Belgia

În data de 11 aprilie 2014, Ana Dincă, prim-
vicepreşedinte al Consiliului CAFR la mo-
mentul evenimentului, a reprezentat
Camera la întâlnirea de lucru organizată la
Bruxelles de Comisia Europeană – Direcţia
Generală Piaţă internă şi servicii (DG Inter-
nal Market and Services) pe tema imple-
mentării reformei în audit reglementată
prin Directiva auditului statutar al conturi-
lor anuale consolidate, precum şi prin Regu-
lamentul auditului statutar al entităţilor de
interes public.

n Susţinerea implementării noilor re-
glementări europene 

Camera Auditorilor Financiari din România
s-a implicat pe parcursul anului 2014 în
procesul de consultare la nivel european
pentru implementarea Directivei
2014/56/UE a Parlamentului European şi a
Consiliului de modificare a Directivei
2006/43/CE privind auditul legal (statutar)
al conturilor anuale şi al conturilor anuale
consolidate şi a Regulamentului Parlamen-
tului European şi al Consiliului privind ce-
rinţe specifice referitoare la auditul statutar
al entităţilor de interes public şi de abrogare
a Deciziei 2005/909/CE a Comisiei.

În acest sens, au fost organizate întâlniri de
lucru cu auditorii financiari, pe parcursul
anului 2014, având ca scop prezentarea pe
larg a celor două reglementări europene.

Procesul legislativ care a dus la adoptarea la
nivel european a celor două documente
menţionate anterior a demarat în octom-

brie 2010, când Comisia Europeană lansa,
în contextul consolidării supravegherii pu-
blice a activităţii de audit statutar, consulta-
rea publică pe marginea Cărţii Verzi
intitulată „Politica de audit: Lecţiile cri-
zei”.

Respectiva consultare publică a concluzio-
nat că prevederile Directivei 2006/43/CE
privind auditul legal al conturilor anuale şi
al conturilor consolidate puteau fi îmbună-
tăţite. 

După procesul consultativ, în noiembrie
2011 Comisia Europeană a elaborat două
proiecte pentru reglementarea pieţei de
audit, respectiv:

- un proiect de directivă pentru mo-
dificarea Directivei 43/2006/CE
privind auditul legal al conturilor
anuale si al conturilor consolidate, şi 

- un proiect de regulament privind
cerinţe specifice referitoare la au-
ditul statutar al entităţilor de inte-
res public.

Cele două proiecte au fost aprobate de Par-
lamentul European şi Consiliul Europei
după lungi dezbateri, atât la nivelul Comisiei
Europene, cât şi în cadrul profesiei, în apri-
lie 2014.

Deşi cele două reglementări aprobate de
Parlamentul European sunt mai puţin ambi-
ţioase decât propunerile iniţiale ale Comi-
siei, sunt stabilite o serie de măsuri prin
care se urmăreşte creşterea rolului audito-
rului statutar. Dintre acestea, cele mai im-
portante sunt:

- armonizarea standardelor interna-
ţionale de audit

- consolidarea independenţei şi a
scepticismului profesional al audi-
torului statutar

- limitarea conflictelor de interese, prin
interzicerea anumitor servicii de
non-audit, fiind constituită o aşa-nu-
mită „listă neagră”, care include limite
stringente aferente consilierii fiscale
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şi serviciilor legate de strategia finan-
ciară şi de investiţii a clientului de
audit

- rotaţia auditorilor şi a firmelor de
audit care auditează entităţi de inte-
res public – se va realiza la fiecare 10
ani de zile, cu anumite posibilităţi de
extindere, prevăzute de Regulament şi
lăsate la latitudinea statelor membre.

Noul Consiliu CAFR a preluat sarcina de a
întreprinde demersurile necesare pentru
procesul de transpunere a celor două acte
normative europene la nivel naţional

Ø Banca Mondială

n Atelierele REPARIS – Formarea forma-
torilor în domeniul auditului – Viena,
Austria

Ana Dincă şi conf. univ. dr. Daniel Botez au
participat, în calitate de reprezentanţi ai
CAFR, în perioada 11-12 februarie 2014, cât
şi în perioada 18-19 noiembrie 2014 la
Viena, Austria, la seminarul destinat formă-
rii formatorilor în domeniul auditului, orga-
nizat de Banca Mondială, în cadrul
programului REPARIS – Centrul pentru Re-
forma Raportării Financiare (CFRR).

n Forumul regional al Organizaţiilor
Contabile Publice (PAO-uri) Banca
Mondială – IFAC – Viena, Austria

Prof. univ. dr. Tatiana Dănescu a reprezentat
Camera Auditorilor Financiari din România
la Forumul Regional al Organizaţiilor Conta-
bile şi la Conferinţa ministerială, organizate
de Banca Mondială şi de Federaţia Interna-
ţională a Contabililor (IFAC) la data de 
2 iunie 2014.

n Întâlnirea cu reprezentantul Grupului
de Evaluare şi Consultanţă din cadrul
Centrului pentru Reforma Raportării
Financiare, domnul Pascal
Frèrejacque – sediul CAFR

În cadrul misiunii Băncii Mondiale la Bucu-
reşti,la data de 24 ianuarie 2014 şi la data

de 12 iunie 2014 au avut loc, la sediul CAFR,
două întâlniri de lucru ale preşedintelui Ca-
merei cu Pascal Frèrejacque, reprezentantul
Grupului de Evaluare şi Consultanţă din ca-
drul Centrului pentru Reforma Raportării
Financiare (CFRR) şi cu Bogdan Constanti-
nescu, Specialist Management Financiar
CFRR. 

Întâlnirile au avut ca scop identificarea
eventualelor oportunităţi pentru un pro-
gram de asistenţă tehnică în domeniul con-
tabilităţii şi auditului în România.

Ø EFRAG

Adriana Duţescu, în calitate de membru al
Consiliului de Supraveghere al Grupului Eu-
ropean de Consiliere privind Raportarea Fi-
nanciară (EFRAG), a participat, ca
reprezentant al CAFR, la întâlnirile organi-
zate la Bruxelles, Belgia la data de 20 fe-
bruarie 2014 şi la data de 22 mai 2014.

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

n Forumul Strategic pentru Profesia
Contabilă (APSF) – grupul de lucru al
ICAEW

Preşedintele Camerei Auditorilor Financiari
din România a participat la întâlnirea APSF,
în perioada 7-8 mai 2014, care a avut loc la
Varşovia, Polonia, organizată cu sprijinul Ca-
merei Naţionale a Auditorilor Statutari din
Polonia (KIBR), în cadrul căreia a susţinut
lucrarea „Peisajul cotidian în schimbare şi
evoluţia şi relevanţa în curs de desfăşurare a
organismelor profesionale”, cu privire la
noua legislaţie a Uniunii Europene, la adop-
tarea standardelor profesionale internaţio-
nale, calitatea auditului, cerinţele de etică,
dezvoltarea continuă a aptitudinilor şi califi-
cărilor auditorilor.

B. COLABORAREA CU 
ORGANISMELE PROFESIONALE

INTERNAŢIONALE
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n Interviu acordat de reprezentantul
ICAEW revistei „Practici de Audit”,
editată de CAFR

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

n Conferinţa ştiinţifică internaţională
organizată de ACAP, ASEM şi ACCA -
Chişinău, Republica Moldova

La data de 4 aprilie 2014 a avut loc la Chişi-
nău, Republica Moldova conferinţa organi-
zată de Asociaţia Contabililor şi Auditorilor
Profesionişti din Republica Moldova (ACAP),
Facultatea de Contabilitate a Academiei de
Studii Economice a Moldovei (ASEM) şi
ACCA, având ca temă „Cooperarea dintre
mediul universitar şi organismele profesio-
nale: soluţii şi oportunităţi în dezvoltarea
durabilă a profesiei contabile”.

La acest eveniment, din parte CAFR a parti-
cipat Mircea Orzescu, membru al Consiliului
CAFR.

Ø Asociaţia Contabililor Autorizaţi
(ACCA)

n Ceremonia de absolvire a noilor
membri ACCA – Bucureşti, România

În 11 septembrie 2014 a avut loc Ceremonia
de absolvire ACCA, eveniment de celebrare a
noilor membri, în urma absolvirii sesiunilor
de examinare din decembrie 2013 şi iunie
2014. La această ceremonie CAFR a fost re-
prezentată la nivel de preşedinte.

Totodată, cu ocazia acestui eveniment a fost
semnat Acordul de prelungire a Memoran-
dumului de cooperare în domeniul pregăti-
rii profesionale continue între CAFR şi
ACCA.

n Eveniment de socializare ACCA – „Poţi
ghici viitorul?” – Hotel Intercontinen-
tal, Bucureşti, România

n Eveniment tehnic ACCA – Bursa de Va-
lori Bucureşti

CAFR a participat la evenimentul tehnic al
ACCA, primul eveniment organizat în parte-
neriat cu Bursa de Valori Bucureşti, în data
de 4 noiembrie 2014.

Ø Camera Naţională a Auditorilor
Statutari din Polonia (KIBR)

n Conferinţa anuală de audit a Camerei
Naţionale a Auditorilor Statutari din
Polonia (KIBR)

În perioada 22-24 octombrie 2014 a avut
loc la Jachranka, Polonia, cea de a 15-a Con-
ferinţă anuală a organismului profesional de
audit din Polonia, cu tema „ISA-uri – Teorie,
reglementări, practică”. La Conferinţă a par-
ticipat preşedintele de onoare al CAFR, prof.
univ. dr. Horia Neamţu. 

În cadrul celei de a doua sesiuni plenare,
prof. univ. dr. Horia Neamţu a prezentat co-
municarea cu tema „Implicarea CAFR în
adoptarea şi implementarea ISA în Româ-
nia”. 

n Interviu acordat de reprezentantul
KIBR revistei „Practici de Audit”, edi-
tată de CAFR

Ø Ordinul Experţilor Contabili din
Franţa (OEC)

n Cel de al 69-lea Congres al Ordinului
Experţilor Contabili din Franţa – Lyon

La cel de-al 69-lea Congres al Ordinului Ex-
perţilor Contabili (OEC) din Franţa, CAFR a
fost reprezentată la nivel de preşedinte.

Reprezentantul CAFR a participat la dezba-
terea, în plen şi în ateliere, a temelor legate
de evoluţia reglementărilor contabile fran-
ceze, adaptarea cabinetelor profesionale la
schimbarea mediului economic, regândirea
misiunii contabile tradiţionale, abordarea
unor surse mai puţin obişnuite de finanţări
pentru susţinerea proiectelor.
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n Colocviul de contabilitate al Acade-
miei şi al Ordinului Experţilor Conta-
bili din Franţa

În data de 17 decembrie 2014 a avut loc co-
locviul de contabilitate al Academiei şi al Or-
dinului Experţilor Contabili din Franţa, la
care au participat şi reprezentanţii CAFR.

Ø Compania Naţională a Auditorilor
din Franţa (CNCC)

n Întâlnirea europeană pentru audit

Cu ocazia Conferinţei organizate de Consi-
liul Naţional al Comisarilor de Conturi
(CNCC), organizată la Paris, la data de 17 oc-
tombrie 2014, CAFR a fost reprezentată la
nivel de preşedinte. Preşedintele Camerei a
susţinut o temă cu privire la aspectele legate
de armonizarea auditului statutar în Eu-
ropa, modalităţile de aplicare a prevederilor
Directivei 2014/56/UE şi ale Regulamentu-
lui (UE) nr. 357/2014, precum şi aspecte le-
gate de definirea şi scopul entităţilor de
interes public, rotaţia obligatorie a firmelor
de audit, serviciile de non-audit, auditarea
entităţilor mici şi mijlocii. 

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

n Al 18-lea Congres al AAARS – Banja
Vrućica

Preşedintele de onoare, la data evenimentu-
lui, prof. univ. dr. Ion Mihăilescu, a partici-
pat, împreună cu dr. Ciprian Mihăilescu, în
perioada 18-20 septembrie 2014, la cel de al
18-lea Congres al Asociaţiei Contabililor şi
Auditorilor din Republica Srpska, care s-a
desfăşurat la Banja Vrućica.

Ø Institutul Naţional al Profesioniş-
tilor Contabili, Managerilor Finan-
ciari şi Economiştilor din Rusia
(NIPA)

n Cea de a 8-a Conferinţă Internaţio-
nală Ştiinţifico-practică a NIPA – Sa-
mara, Rusia

Conf. univ. dr. Daniel Botez, în calitate de
membru al Consiliului CAFR, a reprezentat
Camera la cea de a 8-a Conferinţă Interna-
ţională Ştiinţifico-practică „Instrumente fi-
nanciare de dezvoltare a politicii
clusterelor” a NIPA, în perioada 3-4 iulie
2014, la Samara, Rusia.

Ø Institutul Profesioniştilor Conta-
bili din Rusia (IPAR)

n Cea de a 8-a ediţie a Conferinţei
Transfrontaliere - organizată în 2014
de către IPAR

Dezbaterile din acest an au vizat chestiuni
importante, cum ar fi problemele legate de
calitatea raportării financiare, sprijinirea in-
frastructurii pentru întocmirea situaţiilor fi-
nanciare, rolul şi obiectivele comunităţii
profesionale în dezvoltarea raportării finan-
ciare.

Ø Institutul Contabililor Publici Au-
torizaţi din Grecia (SOEL)

n Conferinţa Anuală a Institutului Con-
tabililor Autorizaţi din Grecia – Atena,
Grecia

La 19 septembrie 2014, la Atena, Grecia, a
avut loc conferinţa cu participare internaţio-
nală având ca temă „Viitorul rol al auditului:
Un audit mai eficient pentru o lume mai
complexă”. CAFR a fost reprezentată la nivel
de preşedinte.
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Ø Conferinţa Internaţională de Ma-
nagement, Economie şi Contabili-
tate – Alba-Iulia, România (ICMEA)

Prof. univ. dr. Tatiana Dănescu, membru al
Consiliului CAFR, a participat în perioada 7-
8 noiembrie 2014 la cea de-a 8-a conferinţă
internaţională organizată de Facultatea de
Ştiinţe din cadrul Universităţii „1 Decembrie
1918”. Camera Auditorilor din România a

fost partener al acestui eveniment, spriji-

nind Universitatea “1 Decembrie 1918” în

demersurile organizatorice.

Ø Întâlniri de lucru în vederea exploră-

rii aderării la Grupul de Coordonare

pentru Proiectul Conţinutului Comun

(Common Content Steering Group)

C. PARTICIPAREA 
REPREZENTANŢILOR CAFR 

LA ALTE EVENIMENTE 
PROFESIONALE, INTERNE 

ŞI INTERNAŢIONALE



Ø Revista „Audit Financiar”, publicaţie
profesională de înaltă calitate

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

Publicaţia Camerei „Audit Financiar” a îm-
plinit 12 ani de apariţie neîntreruptă. Calita-
tea revistei a fost recunoscută de mediul

academic românesc şi din străinătate. Astfel,
articolele publicate sunt incluse în patru
mari baze de date internaţionale – Ulrich’s,
ProQuest, Ebsco şi Cabell’s, din care trei
sunt recunoscute de Consiliul Naţional de
Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certifica-
telor Universitare (CNATDCU), ceea ce îi asi-
gură o bună vizibilitate în mediul
profesional şi în cel academic din ţară şi din
străinătate. 

Câteva date statistice despre structura celor
12 numere de revistă publicate în anul
2014, care atestă ancorarea nemijlocită a re-
vistei în viaţa profesiei:

w În cele 764 de pagini puse la dispozi-
ţie în anul 2014 s-au publicat 96 de
articole de cercetare ştiinţifică, în
principal din domeniul auditului şi al
raportărilor financiare, dar şi din do-
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menii conexe, precum contabilitate,
guvernanţă, analiză financiară, infor-
matică aplicată în profesie etc. 

w Au putut fi regăsite 136 de semnături
de autori, atât din mediul de cerce-
tare universitară, cât şi practicieni.
Între aceştia se află şi doctoranzi sau
masteranzi, a căror strădanie s-a do-
vedit suficient de performantă pentru
a realiza cercetări ştiinţifice la nivelul
calitativ necesar pentru a publica în
această revistă. 

w Au onorat revista cu semnătura lor şi
personalităţi ale profesiei pe plan in-
ternaţional.

w 29 de revizori cu înaltă calificare şti-
inţifică au studiat, au formulat obser-
vaţii şi recomandări şi au avizat, în
final, publicarea articolelor respec-
tive.

w Concomitent, au fost oferite cititorilor
circa 75 de informaţii şi alte mate-
riale publicistice, prin care aceştia au
fost ţinuţi la curent cu tot ce se întâm-
plă important atât în viaţa organiza-
ţiei profesionale din ţară, cât şi a
celor din străinătate.

Ca o expresie a eforturilor de sprijinire a
cercetării ştiinţifice în audit financiar, în ca-
drul momentului festiv prilejuit de sărbăto-
rirea Zilei Naţionale a Auditorului Financiar,
Consiliul Camerei a acordat trei premii de
excelenţă pentru articole ştiinţifice publi-
cate în revista „Audit Financiar”.

Noul Consiliu al Camerei a stabilit editarea
revistei „Audit Financiar” într-un nou
format: bilingv – română şi engleză – va-
rianta electronică fiind postată liber pe site-
ul revistei www.revista.cafr.ro.

Ø Revista „Practici de Audit”

În anul 2014 a continuat editarea noii re-
viste cu apariţie trimestrială, realizată atât
în format tipărit, cât şi electronic, cu titlul
„Practici de Audit”. În anul 2014 au apărut
4 numere de revistă. Scopul revistei a fost
de a asigura comentarii, studii de caz, con-
sultanţă, exemple de bune practici din ţară
şi din străinătate, răspunsuri la probleme ri-
dicate de cititori, alte informaţii utile din do-
meniu, din ţară şi de pe mapamond. 

Revista a cuprins editoriale, interviuri cu
personalităţi ale profesiei din ţară şi din
străinătate şi rubrici precum „Idei, sugestii,
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experienţe”, „Provocări şi tendinţe interna-
ţionale”, „Pregătire profesională”, Rubrica
stagiarului, Rubrica juridică. Concret, în cele
120 de pagini editoriale au fost publicate 44
de articole pe teme profesionale şi 12 infor-
maţii utile profesiei.

n Distribuţia revistelor CAFR

În versiunea electronică, revista „Audit Fi-
nanciar” este postată pe site-ul www.re-
vista.cafr.ro, putând fi accesată liber de
cititorii interesaţi. Revista „Practici de
Audit” se găseşte gratuit la dispoziţia mem-
brilor Camerei – auditori financiari, fiind
postată în variantă electronică pe site-ul
CAFR, în zona de autentificare.

n „Ghid privind unele reglementări ale
profesiei de auditor” – în cursul anului
2014 s-a publicat cea de-a V-a ediţie a
Ghidului, revizuită şi modificată.

n „Manualul de Reglementări Interna-
ţionale de Control al Calităţii, Audit,
Revizuire, Alte Servicii de Asigurare şi
Servicii Conexe” – suplimentare de tiraj
în anul 2014.
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În strânsă legătură cu evenimentele şi activităţile cu semnificaţie majoră din viaţa Camerei,
în anul 2014 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
acordat 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
abordată a vizat îndeosebi rolul auditorilor financiari în perioada actualei crize economice,
adaptarea profesiei – atât sub aspect organizatoric, cât şi legislativ – la normele şi tendin-
ţele europene şi internaţionale ale profesiei.

Pe lângă organismul nostru profesional sunt acreditaţi 35 de ziarişti din presa scrisă cen-
trală şi locală, de la posturi radio şi TV.

Consiliul CAFR şi Executivul au acordat, de asemenea, atenţie monitorizării modului în care
este reflectată problematica profesiei în mass-media, pentru a sesiza prompt semnalele re-
feritoare la activitatea auditorilor financiari şi a profesioniştilor din domenii înrudite.



Organizarea şi conducerea contabilităţii se
ţine potrivit Legii Contabilităţii nr. 82/1991
cu modificările şi completările ulterioare şi
Ordinului ministrului economiei şi
finanţelor nr. 1969/2007 privind

Reglementările contabile pentru persoanele
juridice fără scop patrimonial.

Evoluţia principalelor cifre caracteristice ale
Camerei în ultimele două exerciţii financiare
se prezintă astfel:
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Veniturile Camerei în anul 2014 au provenit
în cea mai mare parte din cotizaţiile mem-
brilor - cca. 80%, din taxe de înregistrare -
cca. 12%, din taxe examene - cca. 4%, din
dobânzi din plasarea disponibilităţilor  - cca.
3%, iar din activitatea economică - cca. 1%
din totalul veniturilor Camerei.

Cheltuielile Camerei au acoperit necesităţi
materiale - în proporţie de 2%, de lucrări şi
servicii - în proporţie de 41%, de personal -
42%. Alte cheltuieli de exploatare au repre-
zentat 12% din totalul cheltuielilor, iar chel-
tuielile cu amortizări şi provizioane -  2%. În
cursul anului 2014 cheltuielile economice
au reprezentat 1% din totalul cheltuielilor
Camerei.

Patrimoniul CAFR a crescut în anul 2014 cu
3% de la 12.982 mii lei la 13.341 mii lei, în
principal datorită creşterii activului imobili-
zat, odată cu creşterea imoblizărilor finan-
ciare reprezentate de investiţii în titluri de
stat pe termen mai mare de un an.

Activul net contabil existent la 31 decembrie
2014 a fost de 13.034 mii lei faţă de 12.639
mii lei la sfârşitul exerciţiului precedent,
având o creştere cu 395 mii lei, respectiv de
3%.

În structura activului net contabil se
constată următoarele evoluţii:

w valoarea activelor imobilizate la 31
decembrie 2014 a fost de 7.005 mii
lei faţă de 5.020 mii lei la 31 decem-
brie 2013, având o creştere de 40%,
datorită investiţiei în titluri de stat pe

termen mai mare de un an;

w valoarea activelor circulante la 31
decembrie 2014 a fost de 6.322 mii
lei faţă de 7.911 mii lei la 31 decem-
brie 2013, cu o scădere de 20%
datorită renunţării la plasamentele
pe termen scurt în favoarea celor pe
termene mai lungi;

w valoarea datoriilor la 31 decembrie
2014 a fost de 266 mii lei, în scădere
cu 10% faţă de exerciţiul financiar
precedent şi reprezintă datorii faţă de
bugetul statului, obligaţii salariale şi
furnizori curenţi ce au fost stinse in-
tegral în cursul lunii ianuarie 2015;

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

w cea mai mare pondere în cadrul ele-
mentelor patrimoniale de activ o
deţineau, la 31 decembrie 2014, acti-
vele imobilizate (52%), respectiv
7.005 mii lei. În cadrul acestora,
imobilizările corporale înregistrau
4.763 mii lei, iar imoblizările finan-
ciare -  2.112 mii lei. Imobilizările ne-
corporale erau în valoare de 130 mii
lei. 

w activele circulante reprezentau 47%
din totalul elementelor patrimoniale.
Valoarea acestora la finele anului
2014 era în sumă de 6.322 mii lei. În
cadrul activelor circulante,
disponibilităţile băneşti şi plasa-
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mentele pe termen scurt reprezintă
97%.

w datoriile reprezentau 2% din totalul
surselor de finanţare. Acestea se
concretizează în obligaţii ce decurg
din drepturile salariale, precum şi
obligaţii faţă de furnizorii curenţi ce
s-au stins în cursul lunii ianuarie
2015.

În cursul anului 2014, evoluţia fiecărui
element în structura activului net conta-
bil se prezintă succint astfel:

w activele imobilizate au crescut cu
40%

w activele circulante au scăzut cu 20%

w datoriile au scăzut cu 10%

Creşterea activelor imobilizate odată cu
scăderea activelor circulante reflectă orien-
tarea în anul 2014 spre investirea
disponiblităţilor pe termene mai mari de 1
an.

Scăderea datoriilor este datorată faptului că
obligaţiile faţă de salariaţi şi faţă de furnizo-
rii curenţi aferente lunii decembrie 2014 şi
care au fost achitate în luna ianuarie 2015
au fost mai mici decât în perioada similară a
anului precedent.

Informaţiile de natură financiar-contabilă
furnizate de bilanţ construiesc o imagine
favorabilă a poziţiei financiare a Came-
rei, aspect ce se poate observa prin gradul
ridicat al capitalurilor proprii, care
reprezintă 97% din sursele de finanţare ale
Camerei.
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