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1.1.Obiective strategiceObiective strategiceale Camerei Auditorilor ale Camerei Auditorilor 
Financiari din RomFinanciari din Romââniania

Obiectivul pe termen lung al Consiliului Camerei: Obiectivul pe termen lung al Consiliului Camerei: 
recunoarecunoaşşterea membrilor CAFR ca auditori financiari cu terea membrilor CAFR ca auditori financiari cu 
valoare internavaloare internaţţionalăională
Obiectivul pe termen imediat: implemenObiectivul pe termen imediat: implementarea tarea 
reglementărilor internareglementărilor internaţţionale ionale îîn materie de audit ca n materie de audit ca 
precondiprecondiţţie pentru recunoaie pentru recunoaşşterea membrilor CAFR ca terea membrilor CAFR ca 
auditori financiari cu valoare internaauditori financiari cu valoare internaţţionalăională

AcAcţţiunile avute iunile avute îîn vedere se n vedere se îîncadrează ncadrează îîn atingerea unor n atingerea unor 
obiective strategice ale CAFR pentru perioada 2006obiective strategice ale CAFR pentru perioada 2006--
2010, a2010, aşşa cum au fost acestea aprobate cu ocazia a cum au fost acestea aprobate cu ocazia 
ConferinConferinţţei anuale a CAFR din anul 2006. Obiectivul ei anuale a CAFR din anul 2006. Obiectivul 
avut avut îîn vedere n vedere îîn acest context:n acest context: adaptarea continuă la  adaptarea continuă la 
reglementările IFAC reglementările IFAC îîn domeniul auditului financiarn domeniul auditului financiar
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2. Rela2. Relaţţiile CAFR cu membri săiiile CAFR cu membri săi
ComunicareComunicare

Revista „Audit Financiar“ a cunoscut un progres semnificativ, înscriindu-se în rândul 
publicaţiilor moderne, deoarece anul 2007 a fost cel al încadrării – din punct de vedere 
calitativ şi structural – în rândul publicaţiilor cu recunoaştere academică. 
Revista a primit recunoaştere academică  CNCSIS –în septembrie 2007 categoria 
C şi după împlinirea a 5 ani de apariţie – în decembrie 2007 –categoria B+. 
Deosebit de efortul editorial propriu, la acest rezultat a contribuit într-o  măsură 
importantă noul Consiliu Stiinţific al revistei, Consiliu de o înaltă ținută morală și 
profesionalism.  
Revista „Audit Financiar“ are site propriu - www.revista.cafr.ro- în care sunt 
publicate informaţii privind activitatea redacţională, sumarul fiecărui număr de revistă 
şi rezumatele articolelor ştiinţifice în limbile română şi engleză. 
Datorită conținutului de interes pentru toți profesioniștii din domeniu, revista este 
inclusă în bibliografia recomandată în programele de pregătire continuă a auditorilor 
financiari, dar și în cele de pregătire a stagiarilor în activitatea de audit financiar.
În anul 2007 s-au tipărit 13 numere de revistă, inclusiv nr.1/2008,  într-un tiraj mediu 
de 2.850 exemplare, în 56 pagini + 4 coperţi, integral în policromie, marea majoritate 
fiind destinate auditorilor financiari, membri ai CAFR, care au primit revista gratuit. 
De asemenea, au existat 310 abonamente, în principal contractate de stagiarii în 
activitatea de audit. Totodată, revista se trimite promoţional  şi în cadrul schimbului de 
publicaţii la 28 instituţii și organizaţii profesionale  din ţară, precumşi la 23 de 
organizaţii profesionale din străinătate.
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2. Rela2. Relaţţiile CAFR cu membri săiiile CAFR cu membri săi
ComunicareComunicare

În cele 12 numere de revistă aferente anului 2007 s-au publicat 184 articole, note, 
documentare şi informaţii. Dintre acestea, 97 au avut caracter de comunicare ştiinţifică sau 
de instruire în pregătirea continuă  a auditorilor financiari ori în cea a stagiarilor, conform 
tematicilor aprobate de Consiliul CAFR, precum şi pe teme sugerate de cititori; 44 articole 
au fost semnate de cadre universitare, iar 42 de articole au purtat semnăturile unor auditori 
financiari ce nu au carieră didactică. S-au publicat trei dezbateri profesionale cu auditori 
practicieni, organizate de revistă. Au fost incluse în revistă  10  articole ştiinţifice semnate 
de specialişti străini.
Despre activitatea internă şi internaţională a Camerei Auditorilor Financiari din România s-
au publicat 56 articole, note, documente etc., cititorii fiind pe larg informaţi despre acţiunile 
întreprinse şi hotărârile adoptate de Consiliul CAFR, manifestările organizate de Cameră –
Congres, Conferinţa anuală, seminariile din ciclul „Abordări ale auditului financiar“ sau 
cele organizate de alte instituţii sau organisme profesionale din ţară şi din străinătate, 
lucrările editate sub egida CAFR. Prin articolele semnate, prin opiniile exprimate în cadrul 
manifestărilor ştiinţifice sau al dezbaterilor profesionale au fost prezenţi în paginile revistei 
84 de auditori financiari - membri ai CAFR, auditori stagiari, precum şi din alte profesii –
economişti, jurişti etc.
Se cuvine menţionat, de asemenea, că redacţia revistei a editat în 2007 cartea: „Noutăţi şi 
tendinţe în practica europeană a auditului financiar“, realizate pe baza comunicărilor 
prezentate la primul Congres al CAFR,  precum şi a interviurilor luate specialiştilor străini 
prezenţi la eveniment.
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2. Rela2. Relaţţiile CAFR cu membri săiiile CAFR cu membri săi
ComunicareComunicare

EvoluEvoluţţia siteia site--lui lui www.cafr.rowww.cafr.ro
•• Actualizarea siteActualizarea site--ului ului www.cafr.rowww.cafr.ro  este o preocupare constantă  este o preocupare constantă 

îîn activitatea Compartimentului IT.n activitatea Compartimentului IT.  Pe baza solicitărilor venite  Pe baza solicitărilor venite 

de la celelalte departamente ale CAFR au fost publicate de la celelalte departamente ale CAFR au fost publicate şşi i 
actualizate informaactualizate informaţţiile privind desfăiile privind desfăşşurarea de cursuri, urarea de cursuri, 
desfădesfăşşurarea de examene, urarea de examene, şştiri, comtiri, comunicate de presăunicate de presă, etc., etc.

•• Pentru prestarea unor servicii cât mai bune Pentru prestarea unor servicii cât mai bune îîn folosul n folosul 
membrilor CAFR, din punct de vedere tehnic au fost efectuate membrilor CAFR, din punct de vedere tehnic au fost efectuate 
operaoperaţţiuni de actualizare a softwareiuni de actualizare a software--ului ce rulează pe serverului ce rulează pe server--
ele CAFR. De asemenea, sele CAFR. De asemenea, s--a avut a avut îîn vedere,n vedere, ca principală  ca principală 
condicondiţţie, menie, menţţinerea siteinerea site--ului activ ului activ îîn permanenn permanenţţăă.. Nu au existat Nu au existat 
îîntreruperi majore ale serviciilor web furnizate de către CAFRntreruperi majore ale serviciilor web furnizate de către CAFR. . 
Singurele probleme care au existat au fost datorate penelor de Singurele probleme care au existat au fost datorate penelor de 
curent. Mencurent. Menţţinerea siteinerea site--ului activ ului activ îîn permanenn permanenţţă este condiă este condiţţie ie 
obligatorie deoarece siteobligatorie deoarece site--ul are din ce ul are din ce îîn ce mai muln ce mai mulţţi vizitatori.i vizitatori.
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2. Rela2. Relaţţiile CAFR cu membri săiiile CAFR cu membri săi
ComunicareComunicare

Din punct de vedere al traficului, siteDin punct de vedere al traficului, site--ul ul www.cafr.rowww.cafr.ro a cunoscut o crea cunoscut o creşştere tere 
fafaţţă de anii precedenă de anii precedenţţi, situândui, situându--sese îîn permanenn permanenţţă pe unul din primă pe unul din primeleele
loclocuriuri la categoria ONG a clasamentului Trafic.ro.la categoria ONG a clasamentului Trafic.ro.
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2. Rela2. Relaţţiile CAFR cu membri săiiile CAFR cu membri săi
ComunicareComunicare

Se observă din grafic că Se observă din grafic că traficul variaz ă traficul variaz ă îîn funcn funcţţie de specificul activităie de specificul activităţţii CAFRii CAFR . . 
Lunile cu traficul cel mai intens sunt cele care corespund organLunile cu traficul cel mai intens sunt cele care corespund organizării de către CAFR a izării de către CAFR a 
examenelor de acces la profesie, organiexamenelor de acces la profesie, organizării Conferinzării Conferinţţei anuale, altor evenimente de ei anuale, altor evenimente de 
interes.interes.
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2. Rela2. Relaţţiile CAFR cu membri săiiile CAFR cu membri săi
TransparenTransparenţţăă

ÎÎn urma studierii evolun urma studierii evoluţţiei anumitor fenomene atât pe iei anumitor fenomene atât pe 
plan internaplan internaţţional, cât ional, cât şşi nai naţţional, Consional, Consiliul CAFR a iliul CAFR a 
constatat că lipsa transparenconstatat că lipsa transparenţţei poate genera efecte ei poate genera efecte 
extrem de neplăcuteextrem de neplăcute. . Astfel, hoAstfel, hotărârile Consiliului sunt tărârile Consiliului sunt 
publicate nu doar publicate nu doar îîn Monitorul Oficial ci n Monitorul Oficial ci şşi pe sitei pe site--ul ul 
CamereiCamerei. . 

De asemenea, din 2008 sDe asemenea, din 2008 s--a luat decizia ca ordinea de zi a a luat decizia ca ordinea de zi a 
șședinedințțelor de Birou Permanent elor de Birou Permanent șși de Consiliu să fiei de Consiliu să fie, de , de 
asemenea, publicate pe site (la sectiunea asemenea, publicate pe site (la sectiunea ”” Despre Despre 
CAFRCAFR”” ))



Bucureşti, 12 aprilie 2008 11

2. Rela2. Relaţţiile CAFR cu membri săiiile CAFR cu membri săi
CredibilitateCredibilitate

Consiliul Camerei a consolidat imaginea de Consiliul Camerei a consolidat imaginea de 
independeindependennţţă  prină  prin::

•• Continuarea aducerii la cunoContinuarea aducerii la cunoşştintinţţa tuturor păra tuturor părţţilor interesate, ilor interesate, 
atât pe plan naatât pe plan națțional, cât ional, cât șși internai internațțional căional că, , îîn urma votului n urma votului 
liber exprimat al membrilor săiliber exprimat al membrilor săi , Consiliul Camerei nu mai , Consiliul Camerei nu mai 
poate fi privit ca fiind politizat, sau aservit vreunei institupoate fi privit ca fiind politizat, sau aservit vreunei instituţţii ii 
publice.publice.

•• AchiziAchizițționarea unui sediu propriu ionarea unui sediu propriu îîn str. Sirenelor 67n str. Sirenelor 67--69, 69, 
precum precum șși planificarea extinderii acestuia pe viitor,i planificarea extinderii acestuia pe viitor, datorită  datorită 

necesitănecesitățților sporite ale activităilor sporite ale activitățții CAFR.ii CAFR.
•• Reafirmarea statutului de membrii asociaReafirmarea statutului de membrii asociaţţi IFAC i IFAC şşi membrii i membrii 

cu drepturi depline ai FIDEF.cu drepturi depline ai FIDEF.
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2. Rela2. Relaţţiile CAFR cu membri săiiile CAFR cu membri săi
b) b) ÎÎ nscrierea de noi membrinscrierea de noi membri

Se poate constata determinarea Consiliului CAFR de a impune riguSe poate constata determinarea Consiliului CAFR de a impune rigurozitate la rozitate la 
examenele de admitere examenele de admitere îîn profesie. n profesie. ÎÎn sesiunile de admitere n sesiunile de admitere îîn profesie n profesie 
organizate organizate îîn ultimii doi ani, procentul de promovabilitate sn ultimii doi ani, procentul de promovabilitate s--a a îîncadrat in ncadrat in 
limitele considerate normale de către organizalimitele considerate normale de către organizațțiile internaiile internațționale care ionale care 
monitorizează activitatea Camereimonitorizează activitatea Camerei. Mai mult, pentru a asigura respectarea . Mai mult, pentru a asigura respectarea 
deontologiei profesionale pentru viitorii auditori, sdeontologiei profesionale pentru viitorii auditori, s--a hotărât ca persoanele care a hotărât ca persoanele care 
fraudează examenul să fie eliminate inclusiv din stagiufraudează examenul să fie eliminate inclusiv din stagiu, pentru a asigura o , pentru a asigura o 
corectitudine cât mai mare a examenului.corectitudine cât mai mare a examenului.

Acest element se Acest element se îîncadrează ncadrează îîn atingerea unor obiective strategice ale CAFR n atingerea unor obiective strategice ale CAFR 
pentru perioada 2006pentru perioada 2006--2010, a2010, aşşa cum au fost acestea aprobate cu ocazia a cum au fost acestea aprobate cu ocazia 
ConferinConferinţţei anuale a CAFR din anul 2006. Obiectivele avute ei anuale a CAFR din anul 2006. Obiectivele avute îîn vedere n vedere îîn n 
acest context:acest context:

•• Adaptarea continuă la reglementările IFAC Adaptarea continuă la reglementările IFAC îîn domeniul auditului;n domeniul auditului;
•• PerfecPerfecţţionarea tematicii cursurilor de pregătire a stagiarilor ionarea tematicii cursurilor de pregătire a stagiarilor îîn activitatea de audit n activitatea de audit 

şşi a modalităi a modalităţţilor de testare a pregătirii acestorailor de testare a pregătirii acestora;;
•• CreCreşşterea calităterea calităţţii activit ăii activit ăţţii de audit.ii de audit.
Atingerea acestor obiective constituie paAtingerea acestor obiective constituie paşşi necesari pentru obiectivul declarat i necesari pentru obiectivul declarat 

al CAFR privind recunoaal CAFR privind recunoaşşterea membrilor CAFR ca auditori financiari cu terea membrilor CAFR ca auditori financiari cu 
valoare internavaloare internaţţionalăională

•• La acest moment, CAFR are La acest moment, CAFR are îînregistranregistraţţi peste i peste 24002400 membri persoane fizice membri persoane fizice şşi i 
peste peste 760760firme de auditfirme de audit
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2. Rela2. Relaţţiile CAFR cu membri săiiile CAFR cu membri săi
c) Organizarea de simpozioanec) Organizarea de simpozioane

• În vederea asigurării transparenţei în comunicarea Camerei cu membri săi, s-
a hotărât de către membri Consiliului continuarea organizării seminariilor 
începute în anul 2006 în unele centre ale ţării la care să fie invitaţi auditorii 
financiari dar şi alţii: reprezentanţi ai instituţiilor statului, beneficiari ai 
activităţii desfăşurate de auditorii financiari, reprezentanţi ai universităţilor / 
facultăţilor de profil de pe plan local, reprezentanţi mass media etc. Tema 
acestui seminar a rămas în continuare intitulată „Abordări ale auditului 
financiar” în anul 2007.

• De asemenea, în cadrul acestui eveniment s-a hotărât şi desemnarea prin vot 
secret a reprezentanţilor auditorilor financiari, precum şi supleanţii acestora, 
în vederea participării la lucrările prezentei Conferinţei anuale a CAFR, în 
conformitate cu Hotărârea Consiliului CAFR nr. 97 din 30 august 2007 
privind aprobarea Normelor de reprezentare a auditorilor financiari la 
Conferinţele Camerei Auditorilor Financiari din România, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
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2. Rela2. Relaţţiile CAFR cu membri săiiile CAFR cu membri săi
d) Statisticid) Statistici

Onorarii raportate la 2006 şi cotizaţie variabilă 2006 -- persoane fizice –
pe tranşe de cotizaţie variabilă

Tranşe 
Număr 

persoane
%

persoane
Onorarii

%
Onorarii

Cotizaţie 
variabilă

Până la - 50 157 91% 1.992 60% 9,96

Între 50
-
200

16 9% 1.325 40% 10,60  

TOTAL 173 100% 3.317 100% 20,56

Față de informaţiile existente şi raportate de către membrii CAFR – persoane fizice, pentru anul de activitate 2005:
-s-a înregistrat o creştere a numărului de persoane fizice care au declarat activitate desfăşurată în calitate de auditor 
financiar: 151 membrii în 2005 faţă de 173 membrii în anul 2006 – procentual creşterea este de 14%.
-s-a înregistrat o creştere a onorariilor declarate de persoane fizice: 2.686 mii lei în 2005 faţă de 3.317 mii lei pentru anul 
de activitate 2006 – procentual creşterea este de 23%, respectiv o creştere a cotizaţiilor variabile încasate de CAFR de la 
17.048 lei (aferente anului 2005) faţă de 20.560 lei (aferente anului 2006) – procentual creşterea este de 20%.

Mii lei
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2. Rela2. Relaţţiile CAFR cu membri săiiile CAFR cu membri săi
d) Statisticid) Statistici

Onorarii raportate la 2006 şi cotizaţie variabilă 2006 – persoane juridice –
pe tranşe de cotizaţie variabilă

Tranşe 
Număr 

societăţi
%

societăţi
Onorarii

%
Onorarii

Cotizaţie 
variabil ă

Până la - 50 254 50% 6.220 6% 31,10

Între 50 - 200 191 37% 20.170 19% 161,36

Între 200 - 600 52 10% 17.010 16% 153,09

Între
600

-
1000

6
1% 4.875 5% 48,75

Peste
1000

9
2% 58.130 55% 697,56

TOTAL 512 100% 106.405 100% 1.091,86

Față de informaţiile disponibile şi raportate de către membrii CAFR – persoane juridice, pentru anul de activitate 2005:
-s-a înregistrat o creştere a numărului de persoane juridice care au declarat activitate desfăşurată în calitate de auditor 
financiar: 438 membrii în 2005 faţă de 512 membrii în anul 2006 – procentual creşterea este de 17%.
-s-a înregistrat o creştere a onorariilor declarate de persoane juridice: 82.975 mii lei în 2005 faţă de 106.405 mii lei pentru 
anul de activitate 2006 – procentual creşterea este de 22%, respectiv o creştere a cotizaţiilor variabile încasate de CAFR de 
la 831.157 lei (aferente anului 2005) faţă de 1.091.860 lei (aferente anului 2006) – procentual creşterea este de 31%.

Mii lei
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3. Educa3. Educaţţia profesionalăia profesională
a) a) Pregătirea profesională a membrilorPregătirea profesională a membrilor

• În calitate de membru asociat al IFAC, Camera a organizat activitatea de pregătire 
profesională în conformitate cu cerinţele Standardelor Internaţionale de Educaţie
(IES). 

• Conform IES 7 – Pregătire profesională continuă – emis de IFAC, fiecare organism 
membru trebuie să asigure pregătirea profesională continuă a membrilor săi. În acest 
sens, Camera a elaborat anual un suport de curs corelat cu ultimele modificări şi noutăţi 
din domeniu dar, mai ales, a asigurat posibilitatea de acces a tuturor membrilor la acest 
program.

• Programul de pregătire profesională a cuprins nu doar cursurile anuale (care au un 
caracter obligatoriu, atât pentru membrii Camerei, auditori financiari, cât şi pentru 
stagiarii în activitatea de audit financiar) ci şi alte seminarii şi dezbateri în domeniu.

Activit ăţile CAFR privind educaţia profesională au fost subsumate atingerii unor 
obiective strategice ale CAFR pentru perioada 2006-2010, aşa cum au fost acestea 
aprobate cu ocazia Conferinţei anuale a CAFR din anul 2006. Obiectivele avute în 
vedere în acest context:
• Adaptarea continuă la reglementările IFAC în domeniul auditului;
• Organizarea activităţilor de pregătire profesională a auditorilor financiari pe 

baza prevederilor internaţionale în domeniu;
• Îmbunătăţirea calităţii materialelor didactice, precum și asigurarea unor lectori 

cu o pregătire calitativ superioară pentru pregătirea profesională a auditorilor;
• Creşterea calităţii activit ăţii de audit.
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3. Educa3. Educaţţia profesionalăia profesională
a) a) Pregătirea profesională a membrilorPregătirea profesională a membrilor

• Prin Hotărârea nr.9 din 27 iunie 2001 a Consiliului C.A.F.R au fost aprobate 
Regulile privind pregătirea profesională continuă a auditorilor financiari.

• Pregătirea profesională continuă are un caracter obligatoriu pentru toţi membrii 
Camerei şi constă în efectuarea a 40 de ore, anual, 20 structurate şi 20 
nestructurate.

• La fel ca şi în ceilalţi ani, pentru a facilita accesul la aceste cursuri, CAFR a 
organizat programul de pregătire profesională continuă prin societăţi de audit, 
membre ale Camerei, pe zone geografice, în centre de pregătire cum ar fi: 
Bucureşti, Cluj, Timişoara, Constanta, Piteşti, Braşov, Ploieşti, Iaşi, Oradea, 
Baia Mare, Satu Mare, Târgu Mureş.

• Consiliul Camerei a elaborat şi aprobat suportul de curs care a fost distribuit 
auditorilor împreună cu o serie de alte materiale.

• Lectorii care au predat la cursuri au participat la un seminar de pregătire a 
formatorilor, organizat de către Cameră, pe tematica cursurilor organizate în 
acest an. În prezent avem un număr 47 de formatori.

• Cursul a avut loc în perioada octombrie – noiembrie 2007.
• Din cei 2283 auditori înscriși la CAFR, au participat un număr de 1587 

persoane. Reamintim că neprezentarea timp de doi ani consecutiv la aceste 
cursuri conduce la neacordarea vizei anuale care dă dreptul de exercitare a 
profesiei.
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3. Educa3. Educaţţia profesionalăia profesională
a) a) Pregătirea profesională a membrilorPregătirea profesională a membrilor

Tematica pentru cursul de pregătire profesională continuă a 
auditorilor financiari (20 ore) a cuprins urm ătoarele:

1. Directiva 43/2006 a UE - din 17 mai 2006 privind auditul statutar 
al conturilor anuale si al conturilor consolidate –2 ore
a) Capitolul VI – Asigurarea calităţii
b) Standardul internaţional de control al calităţii

2. CODUL ETIC pentru auditorii profesionişti, Secţiunea 290 –
Independența – misiuni de asigurare – 3 ore

3. Standardul internaţional de audit 330 Procedurile auditorului ca 
răspuns la riscurile evaluate – 5 ore

4. Clasificarea, recunoașterea și evaluarea activelor entităților 
potrivit IFRS și reglementărilor naționale – 8 ore

5.  Rolul auditorului financiar în combaterea spălării banilor și 
cazuistică – 2 ore
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3. Educa3. Educaţţia profesionalăia profesională
bb) Organiz) Organizareaarea şşi monitorizarea perioadei i monitorizarea perioadei 
de stagiu de stagiu îîn activitatea de audit financiarn activitatea de audit financiar

Stagiari admiStagiari admişşi la stagiu i la stagiu îîn 2004n 2004
•• Potrivit prevederilor legale Potrivit prevederilor legale şşi i îîn conformitate cu Standardele n conformitate cu Standardele 

internainternaţţionale de educaionale de educaţţie, pie, pentru noua serie de stagiari, perentru noua serie de stagiari, perioada ioada 
de practică se desfăde practică se desfăşşoară astfeloară astfel::
–– anul I de stagiuanul I de stagiu–– un an teoretic, un an teoretic, îîn care stagiarii trebuie să participe la n care stagiarii trebuie să participe la 2 sesiuni de 2 sesiuni de 

cursuri (un curs de contabilitate cursuri (un curs de contabilitate şşi un curs de audit), cursuri care si un curs de audit), cursuri care s--au finalizat cu un au finalizat cu un 
test grilă test grilă şşi cu elaborarea unui model de dosar de audit. Doar acei stagiarii cu elaborarea unui model de dosar de audit. Doar acei stagiaricare au care au 
fost la toate cursurile fost la toate cursurile şşi au fost declarai au fost declaraţţi admii admişşi la test i la test şşi la lucrare au putut trece i la lucrare au putut trece îîn n 
anul II de stagiu;anul II de stagiu;

–– anul II anul II şşi III de stagiui III de stagiu–– pregătire practică  pregătire practică –– îîn care stagiarul va lucra n care stagiarul va lucra îîmpreună cu mpreună cu 
îîndrumătorul de stagiundrumătorul de stagiu, auditor financiar activ, membru al Camerei, care are , auditor financiar activ, membru al Camerei, care are îîn n 
derulare cel puderulare cel puţţin o misiune de audit.in o misiune de audit.

•• Din cei 3647 stagiari admiDin cei 3647 stagiari admişşi la testul din decembrie 2004, 3569 i la testul din decembrie 2004, 3569 
ss--au au îînscris pentrunscris pentru primul an de stagiu, 3500 au finalizat primul an de stagiu, 3500 au finalizat 
primul an de stagiu primul an de stagiu şşi 3120 si 3120 s--au au îînscris nscris îînn anul doi de stagiuanul doi de stagiu..
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3. Educa3. Educaţţia profesionalăia profesională
bb) ) OrganiOrganizarea zarea şşi monitorizarea perioadei i monitorizarea perioadei 
de stagiu de stagiu îîn activitatea de audit financiarn activitatea de audit financiar

Pregătirea profesională a stagiarilor a fost subsumată atingeriiPregătirea profesională a stagiarilor a fost subsumată atingerii unor obiective strategice unor obiective strategice 
ale CAFR pentru perioada 2006ale CAFR pentru perioada 2006--2010, a2010, aşşa cum au fost acestea aprobate cu ocazia a cum au fost acestea aprobate cu ocazia 
ConferinConferinţţei anuale a CAFR din anul 2006. Obiectivul avut ei anuale a CAFR din anul 2006. Obiectivul avut îîn vedere n vedere îîn acest context n acest context 
perfecperfecţţionarea tematicii cursurilor de pregătire a stagiarilor ionarea tematicii cursurilor de pregătire a stagiarilor îîn activitatea de audit n activitatea de audit şşi a i a 
modalitămodalităţţilor de testare a pregătirii acestorailor de testare a pregătirii acestora..

Pentru asigurarea unui nivel unitar de pregătire, Camera a organizat, înaintea cursurilor 
pentru stagiari, un seminar special pentru pregătirea unitară a lectorilor.

În perioada 15 februarie – 18 martie 2007 a avut loc programul de pregătire profesională 
aferent anului 2006, pentru stagiarii în activitatea de audit financiar.

Cursul s-a finalizat cu un test grilă de 2 ore, care a cuprins 40 de întrebări cu 3 variante 
de răspuns.

La curs au participat un număr de aproximativ 2913 de stagiari din cei 3155 înscriși în 
anul I de stagiu.

În perioada octombrie - noiembrie 2007 a avut loc programul de pregătire profesională 
aferent anului 2007, pentru stagiarii în activitatea de audit financiar, la care au 
participat 2894 de stagiari din cei 3495 de înscriși la CAFR
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CATEGORIE STAGIARI NR. STAGIARI

I Stagiari admişi la testul din 2002 (A+B) 2261

A. Stagiari care s-au înscris la stagiu (1+2) 2146

1. Stagiari care au finalizat stagiul (1.1+1.2+1.3) 1817

1.1 Stagiari care au luat examenul - auditori 825

1.2 Stagiari care nu au luat examenul şi vor face un an suplimentar 939

1.3 Stagiari care potrivit prevederilor legale mai pot să susţină examenul final 53

2. Stagiari care încă nu au finalizat stagiul 329

B. Stagiari care nu s-au înscris la CAFR – potrivit prevederilor legale au pierdut testul de acces la stagiu 115

II  Stagiari admi şi la testul din 2004 (C+D) 3647

C. Stagiari care s-au înscris la stagiu (3+4) 3574

3. Stagiari care au finalizat anul I de stagiu (3.1+3.2) 3475

3.1 Stagiari care s-au înscris cu  îndrumător (3.1.1+3.1.2) 3166

 3.1.1 Stagiari care se află în anul III 2927

            3.1.2 Stagiari care se află în anul II 239

3.2 Stagiari care nu s-au înscris cu îndrumător de stagiu 309

4. Stagiari care nu au finalizat anul I de stagiu 99

D. Stagiari care nu s-au înscris la CAFR – potrivit prevederilor legale au pierdut testul de acces la stagiu 73

Numărul de stagiari înscris în prezent la CAFR (1.2+1.3+2+3): 4796
Numărul de stagiari care pot veni la sesiunea de examen mai 2008:   3111

3. Educa3. Educaţţia profesionalăia profesională
bb) ) OrganiOrganizarea zarea şşi monitorizarea perioadei de stagiu i monitorizarea perioadei de stagiu îîn activitatea de audit financiarn activitatea de audit financiar
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3. Educa3. Educaţţia profesionalăia profesională
bb) ) OrganiOrganizarea zarea şşi monitorizarea perioadei de stagiu i monitorizarea perioadei de stagiu îîn activitatea de audit financiarn activitatea de audit financiar

SITUAŢIE STAGIARI CAFR NR. STAGIARI

I Stagiari admişi la testul din 2002 (A+B) 2261

A. Stagiari care s-au înscris la stagiu (1+2) 2146

1. Stagiari care au finalizat stagiul (1.1+1.2+1.3) 1823

1.1 Stagiari care au luat examenul - auditori 825

1.2 Stagiari care nu au luat examenul şi vor face un an suplimentar 942

1.3 Stagiari care potrivit prevederilor legale mai pot să susţină examenul final (Stagiari cu perioada de stagiu 2004, 
2005, 2006 - s-au înscris mai tarziu)

56

2. Stagiari care încă nu au finalizat stagiul (2.1 + 2.2) 323

2.1 Stagiari care au anul I = 2003 sau 2004, dar nu au mai venit la CAFR sa finalizeze stagiul 240

2.2 Stagiari care s-au înscris potrivit Hot.39/2004 (au anul I = 2005) 83

B. Stagiari care nu s-au înscris la CAFR – potrivit prevederilor legale au pierdut testul de acces la stagiu 115

II  Stagiari admi şi la testul din 2004 (C+D) 3647

C. Stagiari care s-au înscris la stagiu (3+4) 3574

3. Stagiari care au finalizat anul I de stagiu (3.1+3.2) 3475

3.1 Stagiari care s-au înscris cu  îndrumător (3.1.1+3.1.2) 3166

 3.1.1 Stagiari care se află în anul III (3.1.1.1 + 3.1.1.2) 2705

3.1.1.1 Stagiari care au indeplint toate obligaţiile faţă de CAFR şi se pot prezenta la examenul final 2490

3.1.1.2 Stagiari care nu au participat la cursul aferent anului III – prelungire 1 an de stagiu 215

            3.1.2 Stagiari care se află în anul II 461

3.2 Stagiari care nu s-au înscris cu îndrumător de stagiu 309

4. Stagiari care nu au finalizat anul I de stagiu (s-au înscris la stagiu, dar nu au fost la cursurile aferente anului I) 99

D. Stagiari care nu s-au înscris la CAFR – potrivit prevederilor legale au pierdut testul de acces la stagiu 73
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3. Educa3. Educaţţia profesionalăia profesională
cc) ) Organizarea examenelor de acces la profesieOrganizarea examenelor de acces la profesie

Pe parcursul anului 2007 s-au organizat alte 2 sesiuni de examen de aptitudini profesionale pentru atribuirea calităţii 
de auditor financiar, pentru prima serie de stagiari, admişi în 2002 şi care au finalizat cei 3 ani de stagiu.

Examenul susţinut la finalul perioadei de stagiu a fost organizat în concordanţă cu cerinţele Standardelor 
Internaţionale de Educaţie.

Examenul se desfăşoară pe parcursul a 3 zile şi este structurat astfel:
– prima zi – proba scrisă (cuprinde întrebări din domeniul auditului financiar, auditului intern şi 

contabilităţii);
– ziua a doua – test grilă (cuprinde grile din drept comercial, fiscal, civil, al muncii, dar şi sisteme 

informaţionale, matematică şi statistică);
– ziua a treia – proba practică (cuprinde aspecte practice – studii de caz).

Examenul a fost organizat cu rigurozitate, dorinţa Consiliului Camerei fiind de a ridica nivelul de pregătire 
profesională şi de a acorda calitatea de auditor financiari doar acelor persoane care îndeplinesc cerinţele de 
pregătire profesională prevăzute de standardele internaţionale din domeniu. 

Sesiunea martie-aprilie 2007
- au participat: 268 candidaţi;
- au fost admişi: 201 candidaţi (mare parte aveau deja promovat un examen sau chiar două, din sesiunile 
anterioare)

Sesiunea septembrie - octombrie 2007
- au participat: 181 candidaţi;
- au fost admişi: 116 candidaţi (mare parte aveau deja promovat un examen sau chiar două, din sesiunile 
anterioare)

În urma examenelor de acces la profesie, organizate în perioada 2006-2007, din prima serie de stagiari (2300 de 
admişi la testul de acces la stagiu din 2002):

- un număr de 825 stagiari au obţinut calitatea de auditor financiar;
- un număr de 939 stagiari nu au promovat examenul final si vor repeta un an de stagiu
- un număr de 53 stagiari se află în termenul legal pentru susținerea examenului de acces la profesie
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3. Educa3. Educaţţia profesionalăia profesională
d) d) ÎÎ nregistrarea persoanelor cu calificare ACCA nregistrarea persoanelor cu calificare ACCA 

sau cu calificare obsau cu calificare obţţinută inută îîn străinătaten străinătate

Dacă sunt Dacă sunt îîndeplinite o serie de condindeplinite o serie de condiţţii, conform legislaii, conform legislaţţiei iei îîn domeniu, n domeniu, 
persoanele cu calificare ACCA sau obpersoanele cu calificare ACCA sau obţţinută inută îîn străinătaten străinătate, i, interesate să nteresate să 
devină membre ale CAFRdevină membre ale CAFR, t, trebuie să depună la Cameră un dosar rebuie să depună la Cameră un dosar şşi să i să 
sussusţţină ină şşi promoveze interviuli promoveze interviul--test necesar obtest necesar obţţinerii dreptului de a profesa inerii dreptului de a profesa îîn n 
România.România.

CAFR a organizat 2 interviuri-test în anul 2007 pentru persoanele cu calificare 
ACCA sau obţinută în străinătate, astfel în urma căruia au fost admise 36
persoane :

Prevederile legale în acest sens sunt:
- OUG nr. 75/1999 privind activitatea de audit financiar, republicată
- Hotarârea Consiliului Camerei nr. 42 din 23 februarie 2005 pentru aprobarea 

normelor privind atribuirea calității și a dreptului de exercitare a profesiei de 
auditor financiar pentru persoanele care posedă o calificare profesională în audit 
financiar sau profesii asimilate acestuia, atribuită de alt stat în acord cu 
reglementarile specifice din acel stat. 

Consiliul Camerei consideră că aceste persoane vin cu un plus deConsiliul Camerei consideră că aceste persoane vin cu un plus deosebit de osebit de 
experienexperienţţă internaă internaţţională care nu poate fi decât benefic profesiei ională care nu poate fi decât benefic profesiei şşi le urează i le urează 
bun venit bun venit îîn rândurile noastre.n rândurile noastre.
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4. 4. Monitorizarea calităMonitorizarea calităţţii activit ăii activit ăţţiiii
de audit de audit financiarfinanciar

Activit ăActivit ăţţile CAFR privind monitorizarea calit ăile CAFR privind monitorizarea calit ăţţii ii 
activităactivităţţii de audit financiar au fost subsumate atingerii ii de audit financiar au fost subsumate atingerii 
unor obiective strategice ale CAFR pentru perioada unor obiective strategice ale CAFR pentru perioada 
20062006--2010, a2010, aşşa cum au fost acestea aprobate cu ocazia a cum au fost acestea aprobate cu ocazia 
ConferinConferinţţei anuale a CAFR din anul 2006. Obiectivele ei anuale a CAFR din anul 2006. Obiectivele 
avute avute îîn vedere n vedere îîn acest context:n acest context:

•• Adaptarea continuă la reglementările IFAC Adaptarea continuă la reglementările IFAC îîn domeniul n domeniul 
auditului;auditului;

•• Urmărirea modului de asigurarea a independenUrmărirea modului de asigurarea a independenţţei auditorilor;ei auditorilor;
•• Continuarea colaborării cu organismele de reglementare Continuarea colaborării cu organismele de reglementare şşi i 

supraveghere supraveghere îîn ceea ce priven ceea ce priveşşte controlul calităte controlul calităţţii activit ăii activit ăţţii ii 
de audit;de audit;

•• CreCreşşterea calităterea calităţţii activit ăii activit ăţţii de audit.ii de audit.
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4. 4. Monitorizarea calităMonitorizarea calităţţii activit ăii activit ăţţiiii de audit de audit financiarfinanciar
a) Activitatea de inspeca) Activitatea de inspecţţieie

În exercitarea atribuţiilor prevăzute de Regulamentul de organizare și funcţionare a 
Camerei, organele de inspecţie ale DMCP au continuat să efectueze, în anul 
2007, misiuni de inspecţie a calităţii activităţii de audit financiar desfăşurată de 
auditorii financiari, persoane fizice si juridice, membri ai Camerei.

• În anul 2007 au fost cuprinse în inspecţiile de calitate angajamentele derulate de 
către auditorii financiari, programaţi în cadrul celui de al treilea ciclu de 
inspecţie, conform prevederilor planurilor trimestriale aprobate de Consiliul 
Camerei, precum și a obiectivelor strategice ale CAFR pentru perioada 2006-
2010 aprobate de Conferinţă.

• În perioada de raportare,au făcut obiectul inspecţiilor de calitate un număr de 
350 auditori financiari - membri ai CAFR, din care 286 (82%) sunt auditori 
persoane juridice, iar restul de 64 (18%)- auditori persoane fizice, având 
localităţile de reşedinţă în Bucureşti, precum și în judeţele: Braşov, Cluj-
Napoca, Călărași, Constanța, Dâmboviţa, Galaţi, Iaşi, Ialomiţa, Mureş, 
Prahova, Sibiu, Vrancea, Tulcea. 

Totodată, s-a desfăşurat prima inspecţie a societăţilor internaţionale de audit, 
cunoscute sub denumirea “Big Four”.
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4. 4. Monitorizarea calităMonitorizarea calităţţii activit ăii activit ăţţiiii de audit de audit financiarfinanciar
a) Activitatea de inspeca) Activitatea de inspecţţieie

Comparativ cu anii anteriori 2005 și 2006, aria de cuprindere în inspecţia de calitate prezintă o 
dinamica pozitivă, ceea ce denota îmbunătățirea atât a activităţii de audit financiar, cat și a 

celei de inspecţie pentru asigurarea calităţii, astfel:

Din datele prezentate mai sus rezulta că, în anul 2007 au fost inspectaţi 326 membri ai Camerei - persoane juridice, 
cărora li s-au atribuit calificative, reprezentând 162% față de auditorii evaluaţi în anul 2006 și respectiv 177% față
de anul 2005. 
Departamentul  a fost încadrat, în exerciţiul raportat, cu un număr de 4 inspectori si 2 asistenți - inspectori, din care, 
cei 4 inspectori și unul dintre asistenţi sunt stagiari în audit anul III, în cadrul CAFR, iar 3 dintre aceştia sunt 
studenți ACCA.  Aceasta a permis constituirea a trei echipe de inspecţie care au lucrat simultan, față de numai două 
echipe disponibile în cea mai mare parte a anului 2006, precum și în anul 2005.

Perioada Auditori 
inspectati 
din care: 

Auditori fin a 
caror activit a 
fost evaluata

Auditori fin  
pers fizice

total/evaluati

%
total/

evaluati

Auditori fin 
pers juridice
total/evaluati

%
total 

/evaluati

2007 350 326 64/ 56 18/ 17 % 286/ 270 82 / 83%

2006 276 201 90/ 55 33 /27 % 186/146 67 / 73%

2005 280 184 86/ 38 31 / 21 % 194/146 69 / 79%

Dinamica

2007/2006 127% 162% 71 / 102 % x 154 / 185 % x

2007/2005 125% 177% 74 /147 % x 147/ 185 % x
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4. 4. Monitorizarea calităMonitorizarea calităţţii activit ăii activit ăţţiiii de audit de audit financiarfinanciar
a) Activitatea de inspeca) Activitatea de inspecţţieie

Potrivit art. 24 din  �ormele privind controlul calităţii activit ăţii de audit, atribuirea calificativelor se 
efectuează de către echipa de inspecţie, în raport cu gradul de realizare a obiectivelor de verificare, care 
exprimă modul în care auditorul a răspuns cerinţelor Normelor de Audit şi Standardelor Internaţionale de 
Audit (ISA) relevante.
Ca urmare a inspecţiilor efectuate în anul 2007, s-a constatat un grad mediu de respectare a obiectivelor 
selectate dintre Procedurile de control al calităţii activit ăţii de audit financiar și a celor conexe acestuia, 

aprobate prin Hotărârea nr. 73/20 09 2006, care se prezintă, pe categorii de calificative, astfel: 

Calificativ Pers. juridice Persoane fizice Total 2007 Realizat 2006 Realizat 2005

număr % număr % număr % număr % număr %

A 105 39% 15 27% 120 37% 58 29% 56 30%

B 128 47% 24 43% 152 47% 57 28% 47 26%

C 36 13% 16 28% 52 15% 72 36% 69 37%

D 1 1% 1 2% 2 1% 14 7% 12 7%

Subtotal 270 100% 56 100% 326 100% 201 100% 184 100%

Fără calific. 16 x 8 X 24 x 75 x 96 x

Total 286 x 64 x 350 x 276 x 280 x

Comparativ cu anii anteriori, calificativele acordate la 31 decembrie 2007 denota cresterea  calitatii 
activitatii desfasurata de catre auditorii financiari - membri ai Camerei, prin eliminarea aproape in 
totalitate a calificativului D si diminuarea cu 21% a calificativului C, prin cresterea corespunzatoare a 
numarului calificativelor A si B atribuite auditori lor inspectaţi.
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4. 4. Monitorizarea calităMonitorizarea calităţţii activit ăii activit ăţţiiii de audit de audit financiarfinanciar
a) Activitatea de inspeca) Activitatea de inspecţţieie

Unele obiective Unele obiective șși teste specifice au fost documentate i teste specifice au fost documentate şşi realizate de către auditorii cuprini realizate de către auditorii cuprinşşi i îîn n 
verificare verificare îîntrntr--o proporo proporţţie  nesatisfăcătoareie  nesatisfăcătoare, a, astfel cum se exemplifică mai josstfel cum se exemplifică mai jos::

Denumirea procedurii Natura misiunii Grad de realiz

�Documentarea aspectelor legate de independenta, conform testelor din  cadrul  sectiunii  E1  
Acceptarea /reinnoirea mandatului”

Audit intern
Proceduri convenite
Consultanta financ

43%
46%
50%

�Transmiterea scrisorilor bancare si a cererilor de confirmare catre terti a soldurilor debitoare si 
creditoare

Audit cu scop special
Proceduri convenite
Revizuire situatii  fin

35%
57%
50%

�Existenta foilor de lucru pentru  toate obiectivele aplicabile din Procedurile de audit Audit cu scop special
Proceduri convenite

45%
50%

�Verificarea existentei tranzactiilor cu partile afiliate” Audit financiar 57%

�Determinarea duratei de viata utila a imobilizarilor corporale; Audit financiar 36%

�Aplicarea  principiului independentei  exercitiului financiar Audit financiar 66%

�Stabilirea listei procedurilor de revizuire Revizuire situatii  fin 50%

�Detalierea activitatilor si tehnicilor adecvate pentru atingerea obiectivelor Consultanta financiara 50%

�Testarea Valorii realizabile nete Audit financiar 63%

�Documentarea sectiunii A “Lista de verif a finalizarii angajam” Audit cu scop special 37%

�Documentarea supervizarii misiunii Audit intern 40%

�Documentarea intalnirii finale cu conducerea clientului (sectiunea D) Audit cu scop special
Audit intern
Audit cu scop special

50%
67%
61%

�Compararea sintezei erorilor neajustate cu pragul de semnificatie Audit financiar
Audit cu scop special

73%
50%

�Intocmirea fisei de urmarire a implementarii recomandarilor auditorului Audit intern 50%

�Detalierea legislatiei, standardelor de educatie profesionala, a reglementarilor Camerei cu relevanta 
pentru misiune

Cursuri de pregatire profesionala 75%
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În aplicarea prevederilor art. 25 din Directiva 2006/43/CE a Parlamentului European și a 
Consiliului, echipele de inspecţie au continuat în anul 2007 să verifice modul de stabilire și 
alocare de către auditorii financiari a bugetului de timp necesar desfășurarii angajamentelor  
de audit. Au fost cuprinşi în verificare 295 auditori persoane fizice si juridice, față de 87 în 
sem II 2006.

Din analiză a rezultat că:
•  Valoarea minimă a onorariilor orare este de 6,67 lei/ om - oră, respectiv echivalent a 1,84 

Euro (înregistrată în anul 2007 de o persoană juridică evaluată cu calificativul D),  
corespunzător unui angajament cu o valoare contractată de 1.200 lei (332 Euro), realizat de 
o singură persoană, în cadrul unui buget de timp de 180 ore.

• Onorariul maxim orar este de 396,94 lei/om-oră (109,7 Euro), înregistrat în anul 2007 de o 
persoană juridică evaluată cu calificativul A,  corespunzător unui angajament cu o valoare 
contractată de 158.777 lei (43.980 Euro), în cadrul unui buget de timp de 400 ore, atribuit 
unei echipe de audit formate din 4 persoane. Menţionam că cel mai mare onorariu pentru 
un angajament de audit este de 215.000 lei (59.553Euro), obţinut de o societate de audit, 
evaluată cu calificativul A, dar care a raportat un onorariu mediu orar de 268,75 lei/om-oră, 
corespunzător unui buget de 800 ore.

• În urma analizei datelor colectate în perioada menţionată, s-au reţinut ca semnificative 
cazurile unor auditori financiari  care nu au respectat prevederile Hotărârii nr. 
44/23.05.2005, referitoare la asigurarea unui buget minim de 240 ore-om pentru un 
angajament. 

• Majoritatea cazurilor de nerespectare a bugetului minim de timp necesar finalizării 
angajamentelor de audit financiar sunt asociate cu obţinerea calificativelor C și D.

4. 4. Monitorizarea calităMonitorizarea calităţţii activit ăii activit ăţţiiii de audit de audit financiarfinanciar
a) Activitatea de inspeca) Activitatea de inspecţţieie
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ÎÎ n anul  2007, DMCP a participat la procesul de reglementare, prin anul  2007, DMCP a participat la procesul de reglementare, prin  elaborarea n  elaborarea 
următoarelor proceduriurmătoarelor proceduri , aprobate de Consiliului Camerei Auditorilor Financiari:, aprobate de Consiliului Camerei Auditorilor Financiari:

•• Hotărârea nrHotărârea nr. 82/19 aprilie 2007 pentru aprobarea Procedurilor pentru aplica. 82/19 aprilie 2007 pentru aprobarea Procedurilor pentru aplicarea art. 2rea art. 29 d9 din in 
Normele privind controlul calităNormele privind controlul calităţţii activităii activitățții de audit financiar ii de audit financiar șși a serviciilor conexe;i a serviciilor conexe;

•• Hotărârea nrHotărârea nr. 9. 98/20 8/20 septembrie 2007 pentrseptembrie 2007 pentru completarea Hotărârii nru completarea Hotărârii nr. 7. 73/2006 3/2006 privind privind 
aprobarea Procedurilor pentru controlul calităaprobarea Procedurilor pentru controlul calităţţii activităii activităţţilor de audit financiar ilor de audit financiar șși a i a 
serviciilor conexe acestuia. serviciilor conexe acestuia. 

ÎÎn spen speţţa, a, ss--au elaborat trei noi proceduri pentru următoarele activităau elaborat trei noi proceduri pentru următoarele activitățți:i:
(1) (1) Procedurile pentru controlul modului de realizare, de Procedurile pentru controlul modului de realizare, de către auditorii financiaricătre auditorii financiari, a obliga, a obligaţţiilor iilor 
stabilite prin Hotărârea Consiliului CAFR nrstabilite prin Hotărârea Consiliului CAFR nr. 91/26 06 2007 privind aplicarea legisla. 91/26 06 2007 privind aplicarea legislaţţiei iei 
specifice privind combaterea specifice privind combaterea șși prevenirea operai prevenirea operaţţiunilor de spălare a banilor iunilor de spălare a banilor șși/sau de finani/sau de finanţţare a are a 
actelor de terorism;actelor de terorism;
(2) (2) Procedurile pentru controlul calităProcedurile pentru controlul calităţţii activităii activităţţii de organizare de cursuri de pregătire ii de organizare de cursuri de pregătire 
profesională profesională îîn domeniul auditului financiar,n domeniul auditului financiar,
(3) (3) Procedurile pentru controlul modului de respectare de către audiProcedurile pentru controlul modului de respectare de către auditorii financiari a Normelor torii financiari a Normelor 
privind stabilirea numărului mediu minim de ore pentru finalizarprivind stabilirea numărului mediu minim de ore pentru finalizarea unei misiuni de audit ea unei misiuni de audit 
financiar, aprobatefinanciar, aprobate prin Hotărârea Consiliului CAFR nr prin Hotărârea Consiliului CAFR nr. 44/23.03.2005.. 44/23.03.2005.

•• Hotărârea nrHotărârea nr. 1. 100/ 300/ 30 o0 octombrie  2007 prictombrie  2007 privind modificarea Hotărârii nrvind modificarea Hotărârii nr. 82/19 aprilie . 82/19 aprilie 
2007, prin care s2007, prin care s--au precizat termenii au precizat termenii șși condii condiţţiile  iile  îîncetării efectelor sancncetării efectelor sancţţiunilor aplicate. iunilor aplicate. 

Pentru a veni in sprijinul auditorilor financiari, Pentru a veni in sprijinul auditorilor financiari, îîn anul 2n anul 2007 s007 s--a republicat Ghidul a republicat Ghidul 
adăugit privind unele reglementari ale profesiei de auditoradăugit privind unele reglementari ale profesiei de auditor , c, cuprinzând uprinzând 
reglementările emise până reglementările emise până îîn prezent n prezent îîn domeniul monitorizării n domeniul monitorizării șși inspeci inspecţţiei calităiei calităţţii ii 
activităactivităţţii desfăii desfăşşurate de membrii Camerei Auditorilor Financiari din  România.urate de membrii Camerei Auditorilor Financiari din  România.

4. 4. Monitorizarea calităMonitorizarea calităţţii activit ăii activit ăţţiiii de audit de audit financiarfinanciar
b) Activitatea de reglementareb) Activitatea de reglementare
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Consiliul CAFR a aprobat ca, în conformitate cu prevederile art. 29 din 
Normele privind controlul calit ăţii activit ăţii de audit financiar, aprobate 
prin Hot ărârea nr. 70/2006, să se organizeze la nivelul Camerei, pentru 
auditorii financiari monitoriza ţi care au obținut calificative slabe, două 
sesiuni de cursuri suplimentare obligatorii, contra cost, având ca tematică:
– aplicarea principiului independentei auditorului financiar;
– documentarea auditului;
– probele de audit  și rolul lor în fundamentarea opiniei de audit;
– confirmările externe – proceduri utilizate și evaluarea rezultatelor confirmării;
– verificarea existentei tranzacţiilor cu părțile afiliate;
– participarea la inventariere; testarea valorii realizabile nete

Selectarea temelor s-a făcut pe baza constatării, cu ocazia analizei activităţii DMCP 
pe anul 2006, a obiectivelor cu un grad mai redus de realizare.

La aceste cursuri au participat 279 auditori financiari, care au obţinut calificativele 
D,C si B la  inspecţiile efectuate în 2005 și 2006, din care 76 au fost  sancţionaţi, 
conform reglementărilor aplicabile.

4. 4. Monitorizarea calităMonitorizarea calităţţii activit ăii activit ăţţiiii de audit de audit financiarfinanciar
c) c) Măsuri pentru Măsuri pentru îîmbunătămbunătăţţirea calităirea calitățții activit ăii activit ăţţii de audit financiarii de audit financiar
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Prin Hotărârea nr. 76/14 decembrie 2006, emisă în temeiul prevederilor art. 6, alin (5) din Ordonanţa de 
Urgentă a Guvernului nr. 75/1999 “privind activitatea de audit financiar”, precum și a art. 93 “b” din 
Regulamentul de Organizare și Funcţionare al CAFR, Consiliul CAFR a aprobat aplicarea unor 
sancţiuni pentru desfăşurarea activităţii profesionale în condiţii nesatisfăcătoare de către unii 
auditori financiari - membri ai Camerei. Sancţiunile au fost  comunicate celor interesaţi și 
publicate, inclusiv pe site-ul Camerei, în luna ianuarie 2007.

Din totalul auditorilor financiari sanc ţionaţi, ca urmare a reverificării, 20% au fost evaluaţi cu 
calificativul A, 51% cu calificativul B, iar 3 audi tori reprezentând 4% au primit, în 
continuare, calificativul C. Un număr de 19 auditori financiari implica ţi (25%) nu au putut fi  
reverificaţi, din cauze cum sunt:

- 9 membri nu au mai desfăşurat misiuni de audit financiar după prima inspecţie; 
- 8 auditori nu au fost disponibili pentru inspecţie;
- 2 auditori erau în aşteptarea soluţionării contestaţiei;

Având în vedere rezultatele reverificării activităţii auditorilor financiari sancţionaţi, Consiliul CAFR, 
întrunit în şedinţa din 30 noiembrie 2007, în conformitate cu prevederile art. 29 din Normele privind 
controlul calităţii activităţii de audit financiar, a aprobat încetarea efectelor sancţiunilor aplicate 
unui număr de 54 auditori financiari, precum și radierea lor din lista afișată pe site-ul CAFR.

Ceilalţi auditori financiari care au obţinut rezultate necorespunzătoare în activitate și care sunt evaluaţi 
tot cu calificativul C, sau care nu au fost disponibili pentru reverificare, au rămas în monitorizarea 
Departamentului de specialitate, conform prevederilor art. 29 din Normele privind controlul calităţii 
activităţii de audit financiar și a serviciilor conexe.

4. 4. Monitorizarea calităMonitorizarea calităţţii activit ăii activit ăţţiiii de audit de audit financiarfinanciar
c) c) Măsuri pentru Măsuri pentru îîmbunătămbunătăţţirea calităirea calitățții activit ăii activit ăţţii de audit financiarii de audit financiar
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55. . Activit ăActivit ăţţi de colaborare pe plan i de colaborare pe plan 
nanaţţionalional

Activit ăActivit ăţţile CAFR privind colaborarea pe plan ile CAFR privind colaborarea pe plan 
nanaţţional cu alte instituional cu alte instituţţii au fost subsumate atingerii ii au fost subsumate atingerii 
unor obiective strategice ale CAFR pentru perioada unor obiective strategice ale CAFR pentru perioada 
20062006--2010, a2010, aşşa cum au fost acestea aprobate cu a cum au fost acestea aprobate cu 
ocazia Conferinocazia Conferinţţei anuale a CAFR din anul 2006. ei anuale a CAFR din anul 2006. 
Obiectivele avute Obiectivele avute îîn vedere n vedere îîn acest context:n acest context:

–– îîncheierea de protocoale de colaborare cu instituncheierea de protocoale de colaborare cu instituţţii ii şşi i 
organizaorganizaţţii naii naţţionale;ionale;

––organizarea de conferinorganizarea de conferinţţe, simpozioane, mese rotunde pe e, simpozioane, mese rotunde pe 
plan naplan naţţionalional şşi internai interna ţţional;ional;

––organizarea de cursuri de pregătire profesională organizarea de cursuri de pregătire profesională îîn n 
domenii specifice (auditudomenii specifice (auditul societăl societăţţilor a căror activitate ilor a căror activitate 
este guvernată de legi specificeeste guvernată de legi specifice).).
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55. . Activit ăActivit ăţţi de colaborare pe plan nai de colaborare pe plan naţţionalional
aa) Colaborarea cu CECCAR) Colaborarea cu CECCAR

ÎÎn anul 200n anul 20077 CamerCameraa Auditorilor Financiari din România Auditorilor Financiari din România a continuat a continuat 
colaborarea cu colaborarea cu Corpul ExperCorpul Experţţilor Contabili ilor Contabili şşi Contabililor Autorizai Contabililor Autorizaţţi din i din 
România (CECCAR),România (CECCAR),pe liniile stabilite pe liniile stabilite îîn n protocolul de colaborare, protocolul de colaborare, 
precum precum şşi a i a îîn acordul de n acordul de îînfiinnfiin ţţare a unei structuri comune, are a unei structuri comune, fără fără 
personalitate juridicăpersonalitate juridică, c, care să poatăare să poată, , îîn ultimă instann ultimă instanţţăă, reprezenta interesele , reprezenta interesele 
comune ale semnatarilor acordului. comune ale semnatarilor acordului. ÎÎn spiritul transparenn spiritul transparenţţei, CAFR a ei, CAFR a 
publicat prin mijloacele de comunicare de care dispune textul cepublicat prin mijloacele de comunicare de care dispune textul celor două lor două 
acorduri, pentru a fi aduse la cunoacorduri, pentru a fi aduse la cunoşştintinţţa tuturor membrilor.a tuturor membrilor.

•• Organizarea de Organizarea de îîntâlniri ulterioare ca au avut ca temă discuntâlniri ulterioare ca au avut ca temă discuţţii cu privire la ii cu privire la 
punctele prevăzute punctele prevăzute îîn acordurile semnate, n acordurile semnate, îîn vederea concretizării acestoran vederea concretizării acestora. . 
Au fost elaborate o serie de protocoale ulterioare, atât Au fost elaborate o serie de protocoale ulterioare, atât îîn ceea ce priven ceea ce priveşşte te 
pregătirea profesională continuăpregătirea profesională continuă, cât , cât şşi accesul la profesiile de expert i accesul la profesiile de expert 
contabil, respectiv de auditor financiar, care contabil, respectiv de auditor financiar, care îînsă nu au fost finalizatensă nu au fost finalizate. . 

•• Colaborarea Colaborarea îîn cadrul CCRF.n cadrul CCRF.
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55. . Activit ăActivit ăţţi de colaborare pe plan nai de colaborare pe plan naţţionalional
bb) Colaborarea cu UPLR) Colaborarea cu UPLR

ÎÎn anul 2006 Camera Auditorilor Financiari din România a n anul 2006 Camera Auditorilor Financiari din România a 
intensificat colaborarea sa cu Uniunea Profesiilor Liberale din intensificat colaborarea sa cu Uniunea Profesiilor Liberale din 
România (UPLR), România (UPLR), îîn principal prin:n principal prin:

•• Sprijinirea organizării de către UPLR a unor simpozioane de Sprijinirea organizării de către UPLR a unor simpozioane de 
interes pentru profesiile liberale din interes pentru profesiile liberale din ţţara noastrăara noastră..

•• Acceptarea de noi membrii ai UPLR.Acceptarea de noi membrii ai UPLR.
•• Continuarea acordării sprijinului material necesar funcContinuarea acordării sprijinului material necesar funcţţionării ionării 

UPLR.UPLR.
•• Acordarea numeroaselor puncte de vedere solicitate de către Acordarea numeroaselor puncte de vedere solicitate de către 

UPLR pe diverse teme de discuUPLR pe diverse teme de discuţţie. Menie. Menţţionămionăm, ca fiind mai , ca fiind mai 
important, punctul de vedere al Camerei important, punctul de vedere al Camerei îîn ce priven ce priveşşte te 
formularea principiilor care să stea la baza formulării unui codformularea principiilor care să stea la baza formulării unui cod
etic la nivel european pentru profesiile liberale din etic la nivel european pentru profesiile liberale din 
Uniune.Uniune.
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55. . Activit ăActivit ăţţi de colaborare pe plan nai de colaborare pe plan naţţionalional
cc) Colaborarea cu alte institu) Colaborarea cu alte instituţţiiii

•• Activitate Activitate îîn cadrul Grupului de lucru pentru auditul intern, grup n cadrul Grupului de lucru pentru auditul intern, grup 
de lucru format din reprezentande lucru format din reprezentanţţi ai CAFR, BNR, CSA, CNVM;i ai CAFR, BNR, CSA, CNVM;

•• Participarea la Participarea la îîntâlnirea cu reprezentanntâlnirea cu reprezentanţţii Institutului pentru ii Institutului pentru 
Politici Publice, Politici Publice, îîn vederea acordării de consultann vederea acordării de consultanţţă pentru ă pentru 
proiectul proiectul „„ Indicatorii de performanIndicatorii de performanţţăă, un instrument eficient de , un instrument eficient de 
îîntărire a capacităntărire a capacităţţii administraii administraţţiei publice locale din Româniaiei publice locale din România”” ;;

•• Colaborarea cu alte organisme profesionale din România, cum ar Colaborarea cu alte organisme profesionale din România, cum ar 
fi:fi:

–– Uniunea NaUniunea Naţţională a Practicienilor ională a Practicienilor îîn Lichidare n Lichidare şşi Reorganizare;i Reorganizare;
–– AsociaAsociaţţia Naia Naţţională a Evaluatorilor din Româniaională a Evaluatorilor din România..

•• ÎÎncheierea de protocoale de colaborare cu:ncheierea de protocoale de colaborare cu:
–– Camera ConsultanCamera Consultanțților Fiscaliilor Fiscali
–– FederaFederațția Română de Fotbalia Română de Fotbal
–– Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii PrivateComisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private
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55. . Activit ăActivit ăţţi de colaborare pe plan nai de colaborare pe plan naţţionalional
dd) Colaborarea cu CCRF) Colaborarea cu CCRF

ÎÎn anul 200n anul 20077 a continuat colaborarea Camerei Auditorilor Financiari din a continuat colaborarea Camerei Auditorilor Financiari din 
România cu Consiliul ContabilităRomânia cu Consiliul Contabilităţţii ii şşi Raportărilor Financiare i Raportărilor Financiare (CCRF), (CCRF), îîn n 
principal pe linia:principal pe linia:

•• Colaborării prin diversele avize acordate Colaborării prin diversele avize acordate îîn domeniul adaptării legislan domeniul adaptării legislaţţiei din iei din 
domeniul contabilitădomeniul contabilităţţii la noile cerinii la noile cerinţţe europene e europene şşi internai internaţţionale ionale 
(implementarea (implementarea IFRS, modIFRS, modificarea Legii contabilităificarea Legii contabilităţţii, aii, a altor reglementări din  altor reglementări din 
domeniu).domeniu).

•• SSuportăriiuportării , d, de către CAFRe către CAFR, d, după model europeanupă model european, a, a unei păr unei părţţi din costurile de i din costurile de 
funcfuncţţionare a CCRF, ionare a CCRF, îîn calitate de membru constituent al acestui organism. n calitate de membru constituent al acestui organism. 

•• Alinierii legislaAlinierii legislaţţiei naiei naţţionale la legislaionale la legislaţţia europeană ia europeană îîn domeniul auditului n domeniul auditului 
statutar, prin modificarea legislastatutar, prin modificarea legislaţţiei primare iei primare îîn domeniile auditului financiar,n domeniile auditului financiar, al  al 
legii societălegii societăţţilor comerciale, alilor comerciale, al modificării statutului CCRF pentru ca acesta să  modificării statutului CCRF pentru ca acesta să 
poată preluapoată prelua, , îîn timp, rolul organismului de supraveghere a profesiei.n timp, rolul organismului de supraveghere a profesiei.
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6. Activitatea interna6. Activitatea internaţţională a CAFRională a CAFR

•• Uniunea EuropeanăUniunea Europeană
–– Emite directive Emite directive şşi alte reglementări din domeniul auditului cu incideni alte reglementări din domeniul auditului cu incidenţţă ă 

asupra legislaasupra legislaţţiei din statele membre: niei din statele membre: noua directivă a auditului statutar oua directivă a auditului statutar 
(43/2006) (43/2006) urmează să fie implementată urmează să fie implementată îîn cel mai scurt timp posibil n cel mai scurt timp posibil îîn n 
legislalegislaţţia naia naţţionalăională..

•• FederaFederaţţia Internaia Interna ţţională a Contabililor ională a Contabililor (IFAC)(IFAC)
–– Emite Standardele Emite Standardele şşi Codul Etic i Codul Etic îîn domeniu;n domeniu;
–– Reglementează cele mai importante activităReglementează cele mai importante activităţţi care definesc profesia, cum ar i care definesc profesia, cum ar 

fi: educafi: educaţţia profesionalăia profesională, s, stagiul, pretagiul, pregătirea continuăgătirea continuă, c, controlul calităontrolul calităţţii, ii, 
procesul de investigaprocesul de investigaţţie ie şşi disciplinăi disciplină, etc., etc.

•• Reglementările Reglementările IFAC IFAC şşi UE sunt compatibile,i UE sunt compatibile, fiind posibil să fie  fiind posibil să fie 
aplicate aplicate îîn acelan acelaşşi timpi timp
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6. Activitatea interna6. Activitatea internaţţională a CAFRională a CAFR

Principalele acPrincipalele acţţiuni iuni îîntreprinse de Consiliul Camerei ntreprinse de Consiliul Camerei îîn vederea alinierii calităn vederea alinierii calităţţii ii 
activităactivităţţii de audit din România la cerinii de audit din România la cerinţţele internaele internaţţionale:ionale:

•• Traducerea, publicarea Traducerea, publicarea şşi adoptarea modificărilor din i adoptarea modificărilor din 2007 a Standardelor 2007 a Standardelor 
internainternaţţionale de audit ionale de audit şşi a Codului etic emise de către IFACi a Codului etic emise de către IFAC;;

•• Continuarea implementării reglementărilor IFAC privind educaContinuarea implementării reglementărilor IFAC privind educaţţia profesionalăia profesională, , 
stagiul, prestagiul, pregătirea continuăgătirea continuă, c, controlul calităontrolul calităţţii, investigaii, investigaţţie ie şşi disciplinăi disciplină, etc., , etc., 
prin:prin:
–– Adoptarea de Hotărâri care conduc la Adoptarea de Hotărâri care conduc la îîmbunătămbunătăţţirea irea şşi actualizarea normelor i actualizarea normelor 

Camerei din domeniile menCamerei din domeniile menţţionate, cum aionate, cum ar fi:r fi:
–– Promovarea adoptării altor reglementări IFAC decât cele care priPromovarea adoptării altor reglementări IFAC decât cele care privesc vesc îîn n 

mod direct auditul, conform obligamod direct auditul, conform obligaţţiilor organismelor membre, cum ar fi, iilor organismelor membre, cum ar fi, 
spre exemplu susspre exemplu susţţinerea adoptări inerea adoptări şşi implementării IFRSi implementării IFRS..

–– Publicarea noii directive privind auditul statutar, promovarea dPublicarea noii directive privind auditul statutar, promovarea diseminării iseminării 
acesteia acesteia îîn toate mediile interesate.n toate mediile interesate.

–– Participarea la seminarii, discuParticiparea la seminarii, discuţţii, etc. privind implementarea directivei ii, etc. privind implementarea directivei 
43/2006 privind Auditul statutar 43/2006 privind Auditul statutar îîn legislan legislaţţia naia naţţionalăională..
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•• Continuarea implementării reglementărilor Uniunii Europene Continuarea implementării reglementărilor Uniunii Europene 
privind auditul statutar prin:privind auditul statutar prin:
–– Participarea la grupurile de lucru din cadrul Ministerului FinanParticiparea la grupurile de lucru din cadrul Ministerului Finanţţelor Publice elor Publice 

privind adoptarea directivei 43/2006 privind Auditul statutar privind adoptarea directivei 43/2006 privind Auditul statutar îîn legislan legislaţţia ia 
nanaţţionalăională. C. Calendarul de implementare este destul de strâns, pâalendarul de implementare este destul de strâns, până la nă la 
mijlocul anului 2008 dirmijlocul anului 2008 directiva trebuind să fie deja implementatăectiva trebuind să fie deja implementată..

–– Implicarea CAFR la toate nivelele la programul de conformitate aImplicarea CAFR la toate nivelele la programul de conformitate al IFAC.l IFAC.
–– Participarea reprezentanParticiparea reprezentanţţilor CAFR la reuniunile Comitetului de ilor CAFR la reuniunile Comitetului de 

reglementare reglementare îîn domeniul auditului de la Bruxelles.n domeniul auditului de la Bruxelles.
–– Participarea la analizele Participarea la analizele şşi la procesul de adoptare a deciziilor din cadrul i la procesul de adoptare a deciziilor din cadrul 

CCRF.CCRF.
–– Continuarea implementării Planului de acContinuarea implementării Planului de acţţiune pe iune pe ţţarăară, document , document 

coordonator privind asimilarea Directivei 43/2006 coordonator privind asimilarea Directivei 43/2006 îîn legislan legislaţţia naia naţţionalăională..

6. 6. Activitatea internaActivitatea interna ţţională a CAFRională a CAFR
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6. 6. Activitatea internaActivitatea interna ţţională a CAFRională a CAFR
Activit ăActivit ăţţile CAFR privind colaborarea pe plan ile CAFR privind colaborarea pe plan 

internainternaţţional cu alte instituional cu alte instituţţii au fost subsumate ii au fost subsumate 
atingerii unor obiective strategice ale CAFR atingerii unor obiective strategice ale CAFR 
pentru perioada 2006pentru perioada 2006--2010, a2010, aşşa cum au fost acestea a cum au fost acestea 
aprobate cu ocazia Conferinaprobate cu ocazia Conferinţţei anuale a CAFR din ei anuale a CAFR din 
anul 2006. Obiectivele avute anul 2006. Obiectivele avute îîn vedere n vedere îîn acest n acest 
context:context:

–– afilierea Camerei la organizaafilierea Camerei la organizaţţiileiile internainternaţţionale de profil;ionale de profil;
–– promovarea imaginii Camerei pe plan extern, prin:promovarea imaginii Camerei pe plan extern, prin:

•• stabilirea de noi contacte stabilirea de noi contacte şşi dezvoltarea relai dezvoltarea relaţţiilor cu organismele iilor cu organismele 
profesionale din UE profesionale din UE şşi nu numai;i nu numai;

•• dezvoltarea dezvoltarea şşi continuarea relai continuarea relaţţiilor cu ICAS, CNCC;iilor cu ICAS, CNCC;
•• organizarea organizarea şşi participarea la congrese, seminarii din domeniul i participarea la congrese, seminarii din domeniul 

profesional;profesional;
•• asigurarea schimburilor permanente de informaasigurarea schimburilor permanente de informaţţii ii şşi materiale i materiale 

documentare cu organismele de profil.documentare cu organismele de profil.
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6. 6. Activitatea internaActivitatea interna ţţională a CAFRională a CAFR
a)a) RelaRelaţţia CAFR cu IFACia CAFR cu IFAC

ÎÎn cursul anului 2007 colaborarea CAFR cu Federan cursul anului 2007 colaborarea CAFR cu Federaţţia Internaia Internaţţională a ională a 
Contabililor (IFAC) sContabililor (IFAC) s--a concretizat prin:a concretizat prin:

•• Completarea celei de a doua părCompletarea celei de a doua părţţi a chestionarului privind obligai a chestionarului privind obligaţţiile iile 
organismelor membre IFAC.organismelor membre IFAC.

•• Participarea la cea deParticiparea la cea de--a treia etapă a Programului de Conformitate a treia etapă a Programului de Conformitate 
pentru Organismele Membre, respectiv pentru Organismele Membre, respectiv îîntocmirea planurilor de ntocmirea planurilor de 
acacţţiune pentru respectarea Obligaiune pentru respectarea Obligaţţiilor care revin Membrilor iilor care revin Membrilor 

•• ÎÎndeplinirea tuturor condindeplinirea tuturor condiţţiilor solicitate de IFAC pentru obiilor solicitate de IFAC pentru obţţinerea inerea 
calităcalităţţii de membru cu drepturi depline.ii de membru cu drepturi depline.

•• Completarea cererii de aderare a CAFR la IFAC ca membru cu Completarea cererii de aderare a CAFR la IFAC ca membru cu 
drepturi depline.drepturi depline.

•• Participarea la acParticiparea la acţţiuni organizate de către IFAC iuni organizate de către IFAC (cum ar fi, spre (cum ar fi, spre 
exemplu, Congresul IFAC din noiembrie 2007, participarea la Foruexemplu, Congresul IFAC din noiembrie 2007, participarea la Forumul mul 
organizat de IFAC pentru organizat de IFAC pentru ÎÎntreprinderi Mici ntreprinderi Mici şşi Mijlocii i Mijlocii şşi Cabinete i Cabinete 
Mici Mici şşi Mijlocii, la Malta).i Mijlocii, la Malta).

•• CorespondenCorespondenţţă diversăă diversă..
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6. 6. Activitatea internaActivitatea interna ţţională a CAFRională a CAFR
bb)) RelaRelaţţia CAFR cu FEEia CAFR cu FEE

ÎÎn cursul anului 2007 colaborarea CAFR cu Federan cursul anului 2007 colaborarea CAFR cu Federaţţia ia 
ExperExperţţilor Contabili Europeni (FEE) silor Contabili Europeni (FEE) s--a concretizat prin:a concretizat prin:

•• Completarea cererii de aderare a CAFR la FEE ca membruCompletarea cererii de aderare a CAFR la FEE ca membru
•• Participarea la reuniunea comună a conducerii CECCAR Participarea la reuniunea comună a conducerii CECCAR şşi i 

CAFR din octombrie 2007 CAFR din octombrie 2007 îîn vederea discutării n vederea discutării 
posibilităposibilităţţilor de cooperare atât ilor de cooperare atât îîntre cele două organizantre cele două organizaţţii, ii, 
cât cât şşi i îîntre CAFR ntre CAFR şşi FEE i FEE 

•• Participarea la ConferinParticiparea la Conferinţţa FEE privind Reglementarea a FEE privind Reglementarea 
Auditului din 27 noiembrie 2007 la Bruxelles Auditului din 27 noiembrie 2007 la Bruxelles 

•• CorespondenCorespondenţţă diversăă diversă
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6. 6. Activitatea internaActivitatea interna ţţională a CAFRională a CAFR
cc)) RelaRelaţţia CAFR cu FIDEFia CAFR cu FIDEF

CAFR este membru cu drepturi depline al CAFR este membru cu drepturi depline al 
FIDEF (4 mai 2006)FIDEF (4 mai 2006)
ÎÎn cursul anului 2007 colaborarea CAFR cu n cursul anului 2007 colaborarea CAFR cu 
FederaFederaţţia Internaia Internaţţională a Experională a Experţţilor Contabili ilor Contabili 
Francofoni (FIDEF), la care CAFR este membru, sFrancofoni (FIDEF), la care CAFR este membru, s--a a 
concretizat prin:concretizat prin:

•• Participarea la reuniunea FIDEF din Mai 2007 la Participarea la reuniunea FIDEF din Mai 2007 la 
Tunis Tunis 

•• Completarea chestionarelor transmise de FIDEF cu Completarea chestionarelor transmise de FIDEF cu 
informainformaţţii privind auditul financiar din Româniaii privind auditul financiar din România

•• ÎÎntrentreţţinerea unui schimb continuu de experieninerea unui schimb continuu de experienţţă ă şşi i 
informainformaţţiiii
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6. 6. Activitatea internaActivitatea interna ţţională a CAFRională a CAFR
dd)) RelaRelaţţia CAFR cu ICASia CAFR cu ICAS

ÎÎn cursul anului 2007 colaborarea CAFR cu Institutul Contabililorn cursul anului 2007 colaborarea CAFR cu Institutul Contabililor
autorizaautorizaţţi din Scoi din Scoţţia (ICAS) a fost ia (ICAS) a fost îîn continuare foarte n continuare foarte 
strânsăstrânsă, f, fiind concretizată priniind concretizată prin::

•• Continuarea demersurilor de Continuarea demersurilor de îîncheiere a unui acord de ncheiere a unui acord de 
colaborare colaborare îîntre ICAS ntre ICAS şşi CAFRi CAFR

•• Elaborarea unui raport de analiza a activităElaborarea unui raport de analiza a activităţţii CAFR ii CAFR îîn n 
vederea acordării susvederea acordării susţţinerii necesare pentru aderarea inerii necesare pentru aderarea 
Camerei la organismele internaCamerei la organismele internaţţionale de profilionale de profil

•• Sprijinirea CAFR Sprijinirea CAFR îîn vederea completării demersurilor de n vederea completării demersurilor de 
aderare a acesteia la FEE aderare a acesteia la FEE şşi la IFAC ca membru cu drepturi i la IFAC ca membru cu drepturi 
deplinedepline

•• CorespondenCorespondenţţă diversăă diversă
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6. 6. Activitatea internaActivitatea interna ţţională a CAFRională a CAFR
ee)) RelaRelaţţia CAFR cu profesia franceză ia CAFR cu profesia franceză 

ÎÎn n cursul anului 2007 colaborarea CAFR cu Compania cursul anului 2007 colaborarea CAFR cu Compania 
NaNaţţională a Comisarilor de Conturi ională a Comisarilor de Conturi (CNCC) (CNCC) şşi cu i cu 
Ordinul ExperOrdinul Experţţilor Contabili (OEC) din Franilor Contabili (OEC) din Franţţa a a a 
devenit foarte strânsădevenit foarte strânsă, f, fiind concretizată priniind concretizată prin::

•• Participarea CAFR la Congresul CNCC, 29 Participarea CAFR la Congresul CNCC, 29 –– 30 noiembrie 200730 noiembrie 2007
•• Implicarea CNCC  Implicarea CNCC  îîn sprijinirea proiectelor de dezvoltare n sprijinirea proiectelor de dezvoltare şşi i 

cooperare dintre CAFR cooperare dintre CAFR şşi CECCARi CECCAR
•• Participarea la  Congresul OEC din 3 Participarea la  Congresul OEC din 3 –– 6 octombrie 2007 la Lille 6 octombrie 2007 la Lille 
•• CorespondenCorespondenţţă diversăă diversă
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7. Obiective de viitor ale CAFR7. Obiective de viitor ale CAFR
Pentru a spori credibilitatea profesiei, pe parcursul anului 200Pentru a spori credibilitatea profesiei, pe parcursul anului 2007 7 
Consiliul CAFR doreConsiliul CAFR doreşşte să se axeze te să se axeze îîn principal pe realizarea n principal pe realizarea 
următoarelor obiectiveurmătoarelor obiective::

•• Continuarea lucrului la finalizarea Continuarea lucrului la finalizarea şşi apoi la implementarea i apoi la implementarea 
legislalegislaţţiei de implementare a directivei a 8iei de implementare a directivei a 8--aa

•• ÎÎmbunătămbunătăţţirea serviciilor oferite membrilor, irea serviciilor oferite membrilor, îîn special prin n special prin 
îîmbunătămbunătăţţirea comunicării cu aceirea comunicării cu aceşştiatia

•• CreCreşşterea calităterea calităţţii serviciilor de audit, ii serviciilor de audit, atât prin programele de atât prin programele de 
pregătire profesionalăpregătire profesională, cât , cât şşi prin extinderea activităi prin extinderea activităţţii de control ii de control 
al calităal calităţţii de la nivelul CAFR ii de la nivelul CAFR şşi al generalizării implementării i al generalizării implementării 
activităactivităţţii de control al calităii de control al calităţţii la nivelul membrilor CAFR.ii la nivelul membrilor CAFR.

•• Aplicarea strategiei de comunicare a CAFR pe plan naAplicarea strategiei de comunicare a CAFR pe plan naţţional ional 
pentru recunoapentru recunoaşşterea profesionalismului membrilor săi la toate terea profesionalismului membrilor săi la toate 
nivelurilenivelurile

•• Sporirea eforturilor de recunoaSporirea eforturilor de recunoaşştere a CAFR pe plan tere a CAFR pe plan 
internainternaţţional, atât la nivelul organismelor internaional, atât la nivelul organismelor internaţţionale, cât ionale, cât şşi la i la 
nivelul organismelor nanivelul organismelor naţţionale din domeniul contabilităionale din domeniul contabilităţţii ii şşi i 
audituluiauditului
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