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PROTOCOL DE COLABORARE 

între 

CAMERA DE COMERT ŞI INDUSTRIE A MUNICIPIULUI 

BUCURESTI (CCIB) 

şi 

CAMERA AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMÂNIA (CAFR) 

 

CAP. I – PĂRTILE 

 CAMERA DE COMER ł SI INDUSTRIE A MUNICIPIULUI BUCURE ŞTI 
(CCIB) , cu sediul  in  Bucureşti,  B-dul Octavian  Goga nr.2,  Sector 3,  reprezentată  prin 
prof.univ.dr. Sorin DIMITRIU , preşedinte,  
 
şi 

 
CAMERA AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMÂNIA cu sediul în 

Bucureşti, str. Sirenelor, nr. 67-69, sector 5, cod poştal 050855, telefon 021/410.74.73, fax 
021/410.03.48, Nr.R.C./Aut. OUG 75/1999 cod fiscal 12137045, cod IBAN 
RO09RNCB0069007664420001 deschis la B.C.R. Sucursala LIBERTĂłII, reprezentată prin 
preşedinte prof.univ.dr. Ion MIH ĂILESCU, convin, prin prezentul „Protocol”, să 
colaboreze, pe bază de parteneriat, pentru promovarea şi realizarea obiectivelor comune în 
domeniul informării şi pregătirii profesionale a oamenilor de afaceri şi a auditorilor financiari. 

 
 

CAP. II – OBIECTIVE GENERALE 
 
1. Promovarea în comun a unor măsuri şi acŃiuni menite să contribuie la îmbunătăŃirea 

mediului de afaceri, la întărirea şi credibilizarea activităŃii entităŃilor economice. 
2. Preluarea bunelor practici şi a reglementărilor europene in domeniu, adaptarea şi 

implementarea lor în România. 
 
CAP. III – DIRECTII PRINCIPALE DE AC łIUNE 
 

1. Intensificarea informării mediului de afaceri în privinŃa rolului şi importanŃei auditului 
financiar în slujba interesului public, pentru sporirea încrederii guvernanŃei 
corporative, a finanŃatorilor, creditorilor şi a partenerilor comerciali în legătură cu 
realitatea asupra gestionării financiare a entităŃilor economice de către management. În 
acest scop, la cursurile de pregătire a managerilor şi a oamenilor de afaceri şi la 
manifestări profesionale, seminarii, conferinŃe, simpozioane, workshop-uri, mese 
rotunde, dezbateri etc. organizate de CCIB vor fi invitaŃi să participe cu expuneri şi 
intervenŃii reprezentanŃi ai CAFR. De asemenea, la manifestările organizate de CAFR 
pentru membrii săi vor fi invitaŃi reprezentanŃi ai CCIB, ai mediului de afaceri pentru 
a-şi exprima problemele specifice, necesar a fi cunoscute de auditorii financiari. 
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2. CCIB şi CAFR vor acŃiona pentru promovarea în comun a unor măsuri menite să 
contribuie la îmbunătăŃirea mediului de afaceri, inclusiv prin iniŃierea şi susŃinerea de 
acte normative şi a unor modificări ale acestora pe probleme legate de activitatea 
financiar-contabilă şi de audit. 

3. Identificarea şi promovarea unor modalităŃi de sprijinire a organizării de activităŃi de 
pregătire profesională continuă a auditorilor financiari şi de pregătire a stagiarilor în 
audit, inclusiv prin asigurarea surselor de finanŃare a cursurilor. 

4. Elaborarea şi promovarea unor proiecte de finanŃare europeană a dezvoltării activităŃii 
organismelor profesionale. 

5. Stabilirea unui mecanism de informare reciprocă şi de diseminare a acestor informaŃii 
cu privire la activitatea CCIB şi CAFR la manifestările şi acŃiunile organizate de 
acestea, inclusiv prin publicaŃiile editate de cele două organizaŃii profesionale, precum 
şi prin site-uri. 

  
CAP. IV – METODOLOGIA DE LUCRU 
 
 Camera de ComerŃ şi Industrie a Municipiului Bucureşti  şi Camera Auditorilor 
Financiari din România convin asupra următoarelor modalităŃi de lucru: 

a. consultări sistematice pentru identificarea de acŃiuni comune în vederea atingerii 
obiectivelor prezentului PROTOCOL; 

b. constituirea de Grupe mixte de lucru pentru realizarea acŃiunilor punctuale 
convenite şi nominalizarea responsabililor care elaborează planuri de măsuri, cu 
termene şi responsabilităŃi în urmărirea îndeplinirii acestora, pe baza principiilor 
reciprocităŃii si coparticipării; 

c. asigurarea schimbului reciproc şi permanent de informaŃii şi date cu privire la 
derularea acŃiunilor comune şi realizarea obiectivelor convenite; 

d. utilizarea mass-media pentru promovarea acŃiunilor comune.  
 
 
CAP. V – DISPOZIłII FINALE 
 
 Prezentul Protocol de colaborare are caracterul unui document-cadru şi acoperă 
întreaga activitate de realizare a obiectivelor comune, conform programelor acŃiunilor care 
urmează a fi convenite.  
 Pentru punerea în aplicare a prezentului Protocol-cadru vor fi antrenate, pentru 
domeniile specifice de activitate, structurile operative ale CCIB, precum  şi cele ale CAFR.
 Prezentul Protocol poate fi modificat sau completat, cu acordul scris al părŃilor 
semnatare, ori de câte ori acestea convin asupra amendamentelor propuse. Partea care are 
iniŃiativa amendării prezentului Protocol va transmite celeilalte părŃi, spre analiză, în scris, 
propunerile respective. 
 Protocolul are valabilitate de la data semnării sale până la 31 decembrie 2009, cu 
prelungirea automată de câte un an dacă nici una din părŃi nu notifică celeilalte părŃi cererea 
expresă de încetare a valabilităŃii sale, cu minimum trei luni înaintea expirării perioadei de 
valabilitate. 
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 Coordonarea operativă a prezentului Protocol de colaborare va fi asigurată: 
 
 Din partea CCIB: 

- Aura Haidimoschi – şef Birou Pregătire Profesională 
- Cristian Zimniceanu – şef Birou RelaŃii cu Autorit ăŃi şi Organisme 

Guvernamentale şi Neguvernamentale 
   

Din partea CAFR 
 

- Prof.univ.dr. Gheorghe Popescu, - şef Departament Servicii pentru 
Membri 

- Angela Tudor – şef Departament RelaŃii Publice Interne şi Interna Ńionale 
    

  
 Cele două părŃi vor duce la îndeplinire în mod corespunzător prevederile prezentului 
Protocol. 
 Încheiat la Bucureşti, astăzi ........................., în două exemplare, originale, câte un 
exemplar pentru fiecare parte.  
 
 
CAMERA DE COMER ł ŞI INDUSTRIE 

A MUNICIPIULUI BUCURE ŞTI 
CAMERA AUDITORILOR FINANCIARI  
                       DIN ROMÂNIA  

 
 

 

PREŞEDINTE 
 

                            PREŞEDINTE 

Prof.univ.dr. Sorin DIMITRIU Prof.univ.dr. Ion MIH ĂILESCU 
 

  
  

 
 
 


