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Programul de activit ăţi al Consiliului
Camerei Auditorilor Financiari din 

România pe anul 20 10
1. Elaborarea de reglementări privind activitatea 

de audit financiar
2. Controlul calit ăţii activit ăţii de audit financiar
3. Pregătirea profesională continuă a auditorilor 

financiari şi a stagiarilor în audit
4. Activit ăţi în sprijinul membrilor Camerei
5. Colaborarea cu organisme interne de interes 

pentru activitatea de audit financiar
6. Activit ăţi internaţionale
7. Comunicare și imagine
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1. Elaborarea de reglementări privind activitatea de audit 
financiar

1. Revizuirea reglementărilor, regulilor şi regulamentelor emise de Cameră în vederea 
alinierii la prevederile Legii nr.26/2010:

-- Regulament de organizare şi funcţionare a Camerei;
- Norme privind testul pentru verificarea cunoştinţelor în domeniul financiar-contabil pentru
accesul la stagiu în activitatea de audit financiar;
- Norme privind perioada de pregătire profesională practică a stagiarilor în activitatea de audit 
financiar;
- Norme de pregătire profesională continuă a auditorilor financiari;
- Norme privind revizuiri ale calităţii serviciilor;
-Norme privind atribuirea calităţii şi 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 un stat din Uniunea Europeană sau din terțe țări;
-Norme privind organizarea Registrului public al auditorilor financiari și a Registrului public 
electronic;
-Măsuri de implementare privind respectarea principiilor independenţei şi obiectivităţii în 
exercitarea activităţii de audit statutar precum şi Măsuri privind Comitetul de audit;
- Regulament privind răspunderea disciplinară a auditorilor financiari, membri ai Camerei.

Trimestrele 
II -III
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1. Elaborarea de reglementări privind activitatea de 
audit financiar

2. Adoptarea Ghidului privind Auditul de Calitate dup ă procedurile ICAS. Trimestrul II

3. Republicarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.75/1999 privind activitatea de 
audit financiar

Trimestrul II

4. Publicarea Manualului de Standarde Internaţionale de Audit şi Control de Calitate 
(clarificate) după revizuirea traducerii de către Comisia Europeană

Trimestrul I 
realizat

5. Publicarea Codului Etic – varianta iulie 2009 Trimestrul II
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2. Controlul calităţii activit ăţii de audit 
financiar

1. Monitorizarea, îndrumarea şi, după caz, sancţionarea auditorilor financiari care au 
obţinut calificativele B, C şi D

Permanent

2. Asigurarea transparenţei în ceea ce priveşte rezultatele inspecţiilor în conformitate cu 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 90/2008

Permanent

3. Verificarea procedurilor de control al calităţii activit ăţii de audit (audit financiar, audit 
intern, revizuire şi servicii conexe) întocmite de societăţile de audit atât la nivelul 
societăţii de audit, cât şi la nivelul misiunii de audit conform ISQC 1 şi ISA 220

Trimestrul 
III

4. Participarea activă a inspectorilor din structura Departamentului de Monitorizare şi 
Competenţă Profesională la desfăşurarea procesului de pregătire profesională continuă, 
în vederea creşterii calific ării personalului şi implicit a calit ăţii inspecţiilor efectuate

Permanent

5. Efectuarea de analize, anchete, investigaţii, pentru soluţionarea, în conformitate cu 
prevederile Codului etic, a unor sesizări, solicitări şi reclamaţii din partea institu ţiilor 
publice, auditorilor financiari, altor persoane fizice şi juridice interesate, inclusiv din 
partea altor departamente din cadrul Camerei

Permanent
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2. Controlul calităţii activit ăţii de audit financiar

6.
Publicarea nivelului venitului mediu al onorariului  orar realizat, rezultat 
din inspecţiile de calitate efectuate în exerciţiul anterior, care să fie avut în 
vedere de către auditori la calcularea cotizaţiilor variabile datorate 
Camerei

Trimestrul I
Realizat

7.
Participarea la instruirea cu lectori de la ICAS pentru aplicarea corectă a 
Procedurilor de elaborare a unui audit de calitate

Trimestrul 
II

8.
Elaborarea programelor trimestriale de inspecţie şi supunerea acestora 
spre aprobare Consiliului Camerei

Permanent

9.

Monitorizarea auditorilor financiari care au ob ţinut calificativele B, C, D 
la inspecţiile efectuate în perioada 01.08.2009 - 31.05.2010 prin organizarea 
cursurilor speciale în conformitate cu art.29 din Hotărârea Consiliului 
Camerei nr.139/2009

Trimestrele
III şi IV
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3. Pregătirea profesională continuă a auditorilor 
financiari şi a stagiarilor în audit

1. Organizarea cursurilor de pregătire profesională 
continuă pentru auditorii financiari care nu au 
îndeplinite obligațiile de pregătire profesională la zi

Trimestrul I 
Realizat

2. Actualizarea legislaţiei Departamentului de admitere, 
pregătire profesională şi stagiari, potrivit OUG 90/2008 
şi a Legii 26/2010

Trimestrul I
Realizat

3. Organizarea a două sesiuni de examen de aptitudini 
pentru obţinerea calităţii de auditor financiar
-Sesiunea mai 2010
-Sesiunea octombrie 2010

Trimestrele 
II și IV

4. Organizarea de interviuri pentru străini şi persoanele cu 
calificare ACCA în vederea recunoaşterii calific ărilor în 
audit financiar

Trimestrele
II și IV
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3. Pregătirea profesională continuă a auditorilor 
financiari şi a stagiarilor în audit

5. Elaborarea tematicii şi organizarea cursurilor anuale de pregătire 
pentru stagiari

Trimestrul IV

6. Elaborarea tematicii şi organizarea cursurilor anuale de pregătire 
profesională (20 ore) pentru auditorii financiari

Trimestrul IV

7. Verificarea caietelor de practică, a rapoartelor şi vizarea 
legitimaţiilor stagiarilor în activitatea de audit financiar

Trimestrul II

8. Verificarea dosarelor pentru absolvenţii de master ale căror 
Programe sunt acceptate prin Protocol, de CAFR, în vederea 
scutirii de la testul de acces la stagiu

Permanent
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4. Activităţi în sprijinul membrilor CAFR
1. Publicarea Registrului public în Monitorul Oficial,  partea I Trimestrul 

IV

2. Organizarea de seminarii, pe regiuni de dezvoltare, pentru abordarea 
subiectelor de actualitate în domeniul profesiei de auditor financiar, la care 
sunt invitaţi auditori financiari şi beneficiari ai serviciilor acestora

Permanent

3. Continuarea activităţii Grupului de lucru constituit la nivelul 
Departamentului de servicii pentru membri pentru elaborarea unor soluţii 
la problemele înaintate de auditorii financiari, membri ai Camerei

Permanent

4. Actualizarea și dezvoltarea bazei de date şi corelarea acesteia cu normele, 

hotărârile CAFR şi cu Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.90/2008
Permanent

5. Elaborarea de materiale privitoare la legislaţia care reglementează 
activitatea Camerei, precum şi la hotărârile emise de Consiliul Camerei

Permanent

6. Organizarea de întâlniri informale cu auditorii fin anciari care efectuează 
audit statutar al entităţilor de interes public pentru a selecta temele de 
maximă actualitate ce urmează a fi cuprinse în paginile revistei CAFR

Permanent

7. Actualizarea periodică a site-ului Camerei Permanent

8. Declanşarea organizării primului pilon de dezvoltare in regiunea Nord-Est În curs de 
realizare
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5. Colaborarea cu organisme interne de interes 
pentru activitatea de audit financiar

1. Colaborarea cu Consiliul pentru Supravegherea Publică a Activităţii de 
Audit Statutar –  pentru stabilirea procedurilor de lucru pe cele patru 

activităţi esenţiale pentru care se va efectua supravegherea publică:

- Înregistrarea auditorilor şi a firmelor de audit

- Etica şi deontologia profesională

- Controlul calităţii activităţii de audit

- Elaborarea standardelor de audit

Permanent

2. Dezvoltarea şi perfecţionarea colaborării cu Consiliul Contabilit ăţii şi al 
Raportărilor Financiare 

Permanent

3. Dezvoltarea colaborării cu UPLR pentru promovarea intereselor 
profesiilor liberale în general şi ale auditorilor financiari în special

Permanent

4. Dezvoltarea colaborării cu AAIR, CCF, ANEVAR etc., pentru 
promovarea intereselor comune

Permanent

5. Dezvoltarea colaborării cu alte institu ţii, organisme sau entităţi care pot 
contribui la recunoaşterea naţională şi internaţională a 
profesionalismului membrilor CAFR

Permanent

6. Dezvoltarea şi perfecţionarea colaborării cu CECCAR. Permanent
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6. Activităţi internaţionale
1.

Mediatizarea statutului de membru cu drepturi depline al Federaţiei
Interna ţionale a Contabililor (IFAC) Permanent 

2.
Participarea la activităţile din cadrul programului privind 
„Respectarea obligaţiilor care revin membrilor IFAC” Permanent

3.
Urmărirea îndeplinirii m ăsurilor din Planul de acţiune întocmit în 
baza observaţiilor IFAC privind Stadiul de îndeplinire al obliga ţiilor 
care revin membrilor IFAC 

Trimestrial

4. Continuarea demersurilor în vederea aderării la Federaţia 
Experţilor Contabili Europeni (FEE)

5.
Colaborarea cu Federaţia Internaţională a Experţilor Contabili 
Francofoni (FIDEF), organizaţie la care CAFR este membru cu 
drepturi depline

6.
Participarea la un număr mai mare de evenimente relevante pe plan 
internaţional care vizează dezvoltarea profesiei de audit financiar 
pentru promovarea activităţii membrilor CAFR

Permanent

7.
Continuarea colaborării cu Institutul Contabililor Autoriza ţi din 
Scoţia (ICAS), în special în ceea ce priveşte asigurarea calităţii 
activităţii de audit Permanent

8. Aplicarea acordului de colaborare încheiat în anul 2008 cu Asociaţia 
Contabililor Autoriza ţi din Marea Britanie (ACCA) Permanent
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7. Comunicareşi imagine 

Permanent

Intensificarea caracterului interactiv al revistei, prin 
prezentarea unor soluţii la o serie de probleme apărute în 
legătur ă cu interpretarea unor standarde de contabilitate sau 
de audit, cu aplicarea unor prevederi ale Codului etic sau ale 
bazei normative de organizare şi funcţionare a auditului, cu 
managementul misiunilor de audit2.

Permanent 

Sporirea calităţii articolelor de cercetare ştiin ţifică publicate 
în revistă, prin identificarea  celor mai importante cercetări 

ştiin ţifice cu valoare practică în domeniul auditului financiar 
şi raport ărilor financiare efectuate în mediul academic şi 
profesional

3.

1.

Menţinerea şi dezvoltarea prestigiului ştiin ţific şi 
profesional al revistei, în contextul pregătirii pentru o nou ă 
evaluare CNCSIS, avându-se în vedere că actuala clasificare 
este valabilă până la 31 decembrie 2010

Permanent 
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7. Comunicareşi imagine 

Trimestrul
III-IV

Editarea căr ții „File de istorie”, care va adapta lucrarea „Audit orii 
financiari români – un deceniu în slujba interesului public”, 
cuprinzând şi evoluţiile ulterioare în activitatea Camerei

8.

4.
Instituirea premierii, o dat ă pe an, a celor mai bune trei lucrări 

publicate

Trimestrul
III-IV

5. Perfecţionarea site-ului revistei Permanent
6. Sporirea caracterului interactiv al revistei Permanent
7. Editarea unei Culegeri de norme şi reglementări interne ale 

Camerei, armonizate cu noutăţile legislative
Trimestrul

III-IV
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