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n anul 2009 s-a împlinit un deceniu de la înfiinþarea Camerei
Auditorilor Financiari din România, rãstimp în care auditorii financiari
români ºi organismul lor profesional – CAFR – s-au format ºi au cres-
cut treptat pânã la actualul nivel de performanþã, corespunzãtor exi-
genþelor profesiei pe plan intern ºi internaþional. Existã, aºadar, toate
premisele de a acþiona ca auditori financiari nu numai în România. Se
împlineºte, de fapt, un deziderat enunþat cu mult timp în urmã ºi
anume cã va veni vremea în care auditorul român va deveni ºi audi-
tor european.

Porþile sunt acum deschise, rãmâne ca modul nostru de manifestare sã fie
corespunzãtor, sã participãm activ la dezvoltarea ºi afirmarea profesiei în spaþi-
ul european ºi nu numai.

Dacã privim retrospectiv activitatea Camerei, se poate afirma cã ultima perioadã
a fost cea mai fructuoasã din activitatea auditorilor financiari din România.
Astfel, organismul nostru profesional a intrat în rândul celor peste 159 de orga-
nizaþii membre cu drepturi depline din 124 de þãri ale Federaþiei Internaþionale a
Contabililor (IFAC). De asemenea, a fost o perioadã de frãmântãri pentru a con-
forma reglementãrile naþionale cu reglementãrile europene; ne referim la
Ordonanþa de Urgenþã a Guvernului nr. 90/2008 privind auditul statutar al situ-
aþiilor financiare anuale ºi al situaþiilor financiare anuale consolidate, aprobatã prin Legea nr.
278/2008, care a preluat în legislaþia românã Directiva europeanã nr. 43/2006, precum ºi la
Legea nr. 26/2010 pentru modificarea ºi completarea Ordonanþei de Urgenþã a Guvernului
nr.75/1999 privind activitatea de audit financiar.

În acelaºi timp însã, evenimentele care se petrec sub ochii noºtri, criza economicã mondialã
care ºi-a pus amprenta ºi asupra economiei româneºti scot cu atât mai mult în evidenþã
importanþa misiunilor de audit pentru furnizarea informaþiilor de calitate prin intermediul situ-
aþiilor financiare auditate, având în vedere prudenþa tot mai mare manifestatã în piaþã pentru
lansarea ºi relansarea afacerilor.

MESAJUL
prof.univ.dr. Ion Mihãilescu,

preºedintele Camerei Auditorilor
Financiari din România
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Pentru a sprijini eforturile membrilor sãi de a rãspunde cât mai bine, mai eficient provocãrilor
perioadei pe care o traversãm, care, inevitabil au afectat ºi piaþa serviciilor noastre, dupã cum
se observã din Raportul alãturat, în anul precedent, precum ºi în perioada care a trecut din
2010 Consiliul Camerei a acþionat perseverent ºi ferm pentru transpunerea în viaþã a
Programului stabilit la precedenta Conferinþã anualã ºi a Rezoluþiei adoptate la Congresul al
doilea al auditorilor financiari care a avut loc la Cluj-Napoca, valorificând ideile, soluþiile ºi
propunerile eficiente formulate de auditori ºi de alþi specialiºti cu anunþatele prilejuri. Aºa
încât, practic, tot ce s-a prevãzut a fost îndeplinit, iar prestigiul profesiei atât în România, cât
ºi pe plan internaþional a fost consolidat ºi amplificat.

În anul care urmeazã, ultimul din mandatul actualului Consiliu, existã premise bune pentru
afirmarea în continuare a profesioniºtilor români în audit financiar prin transpunerea obiec-
tivelor Programului de activitate supus atenþiei ºi aprobãrii Conferinþei. 

Mesajul pe care dorim sã-l transmitem societãþii româneºti ºi structurilor economiei globale
este acela cã auditorii financiari sunt capabili ºi hotãrâþi totodatã sã contribuie eficient la
depãºirea actualei crize economice, punându-ºi în valoare talentul, pregãtirea ºi conºtiinþa
profesionalã în slujba interesului public, þinând seama de faptul cã, în aceastã perioadã, sunt
necesare mai mult ca oricând crearea unui climat de încredere în viabilitatea ºi eficienþa
proiectelor de dezvoltare a afacerilor, precum ºi o conduitã bazatã pe onestitate, ca o com-
ponentã fundamentalã a culturii organizaþionale a viitorului.
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n conformitate cu prevederile Ordonanþei de urgenþã a Guvernului nr.75/ 1999,
republicatã cu modificãrile ºi completãrile ulterioare, Consiliul Camerei a avut în
vedere atingerea unor obiectiver strategice stabilite pentru perioada 2006-2010,
aºa cum au fost acestea aprobate de Conferinþa anualã în anul 2006. 

Anul 2009 a fost an aniversar pentru
Camerã, reprezentând împlinirea a
10 ani de la înfiinþarea sa. Cu acest
prilej a fost editatã lucrarea „Auditorul
financiar român – un deceniu în sluj-
ba interesului public”. Momentul a
fost marcat prin organizarea la Cluj-
Napoca a celui de-al doilea Congres
al auditorilor financiari, cu tema
„Naþional ºi Internaþional în activi-
tatea de audit financiar. Auditorii ºi
criza economicã globalã”, la data de
26 iunie 2009. Cu aceastã ocazie 
au fost acordate plachete ºi medalii
„10 ani de activitate” personalitãþilor
care au sprijinit dezvoltarea Camerei
pe plan intern ºi internaþional. Lucrã-
rile prezentate la acest congres au
fost cuprinse într-un volum editat de
Camerã.

Camera Auditorilor Financiari din România, ca membru cu drepturi depline al Federaþiei
Internaþionale a Contabililor (IFAC) ºi ca organism profesional care organizeazã, coordo-
neazã ºi autorizeazã desfãºurarea activitãþii de audit financiar din România, a avut ca obiec-
tiv principal ºi responsabilitatea de a coordona procesul de traducere în limba românã a
Standardelor Internaþionale de Audit (ISA) ºi a Codului etic, de a promova cunoaºterea ºi uti-
lizarea acestora de cãtre auditorii financiari ºi de cãtre stagiarii în audit financiar. 

Raport
de activitate pe anul 2009 al

Consiliului Camerei Auditorilor 
Financiari din România

Î
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Camera a continuat sã se implice în Programul de Conformitate al organismelor membre
IFAC. Planul de acþiune pe þarã, aferent Pãrþii a 3-a a Programului de Conformitate, este
disponibil pe site din septembrie 2008, iar în anul 2009 Camera a actualizat acþiunile sale
înscrise în acest document.

În anul 2009 Camera a obþinut, pentru al patrulea an consecutiv, dreptul de copyright de la
IFAC pentru traducerea Standardelor Internaþionale de Audit. 

În luna ianuarie 2009 a fost tipãritã lucrarea „Reglementãri Internaþionale de Audit, Asigurare
ºi Eticã. Audit Financiar 2008”, aprobate prin Hotãrârea Consiliului Camerei nr.138/2009. 

În august 2009 a fost finalizat procesul de traducere a Standardelor Internaþionale de Audit
Clarificate, aprobate prin Hotãrârea Consiliului Camerei nr.152/2009, cu aplicabilitate de la 
1 ianuarie 2010.

Sub coordonarea Consiliului Camerei a apãrut ediþia a III-a, revizuitã ºi completatã a Ghidului
privind unele reglementãri ale profesiei de auditor.

Consiliul Camerei a urmãrit actualizarea Ordonanþei de Urgenþã a Guvernului nr.75/1999,
republicatã, privind activitatea de audit financiar cu prevederile din Ordonanþa de Urgenþã a
Guvernului nr.90/2008 privind auditul statutar al situaþiilor financiare anuale ºi al situaþiilor
financiare anuale consolidate, aprobatã prin Legea nr. 278/2008.

Consiliul Camerei a urmãrit permanent procesul legislativ privind modificarea OUG 75/1999,
proces legislativ care s-a finalizat în anul 2010 prin adoptarea Legii nr. 26 din 5 martie 2010,
publicatã în Monitorul Oficial al României, nr.145/2010, Partea I.

În anul 2009 au avut loc 12 ºedinþe ale Consiliului Camerei în cadrul cãrora s-au aprobat 19
hotãrâri ºi 13 ºedinþe ale Biroului Permanent în care s-au adoptat 5 decizii.
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a sfârºitul anului 2009 Camera avea înregistraþi un numãr de 3241 membri per-
soane fizice active, 503 membri non-activi ºi 851 firme de audit.

Prin activitatea desfãºuratã se poate constata determinarea Consiliului Camerei legatã de rig-
urozitatea impusã la examenele de admitere în profesie; astfel, la sesiunile de admitere
care au avut loc în anul 2009 procesul de promovabilitate a fost de 51,7% ºi, respectiv, 56%.

Potrivit prevederilor legale, pe parcursul anului 2009 s-au organizat douã sesiuni de examen
de aptitudini profesionale pentru atribuirea calitãþii de auditor financiar (mai ºi noiembrie). 

La examen au participat cei care au finalizat perioada de stagiu ºi care, potrivit prevederilor
legale, pot sã se prezinte la sesiunile de examen organizate în termen de 3 ani de la
finalizarea calendaristicã a stagiului.

Ambele sesiuni de examen s-au desfãºurat pe parcursul a trei zile, astfel:

proba scrisã, care a cuprins întrebãri din domeniul auditului financiar, auditului intern
ºi contabilitãþii;

test grilã, care a cuprins subiecte din drept comercial, drept fiscal, drept civil, dreptul
muncii, sisteme informaþionale, matematicã ºi statisticã;

proba practicã, care a cuprins aspecte practice din cadrul activitãþii de audit financiar.

a. Sesiunea mai 2009

- au participat: 365 candidaþi;

- au fost admiºi: 205 candidaþi (56%).

b. Sesiunea noiembrie 2009

- au participat: 497 candidaþi;

- au fost admiºi: 257 candidaþi (51,7%).

I. Relaþia Camerei cu membrii

L



Accesul la stagiu, stagiul în activitatea de audit financiar 
ºi pregãtirea profesionalã
Camera a organizat în cursul anului 2009 o sesiune a testului de verificare a cunoºtinþelor în
domeniul financiar-contabil pentru accesul la stagiu.

În urma susþinerii testului organizat la 31.10.2009 au fost admiºi un numãr de 415 candidaþi.

Camera a încheiat protocoale ºi în anul 2009 cu diferite instituþii de învãþãmânt în vederea
echivalãrii testului de acces la stagiu pentru absolvenþii de master.
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În urma semnãrii protocoalelor cu mediul academic ºi a analizei dosarelor primite, s-a apro-
bat echivalarea testului de acces la stagiu cu masterele pentru care existã semnate proto-
coale - pentru un numãr de 95 persoane.

Pe parcursul anului 2009 au avut loc douã serii de cursuri pentru stagiari:

25 – 27 septembrie, cursul aferent stagiarilor aflaþi în anul întâi de stagiu

- la curs au participat 131 de persoane

- costul cursului a fost de 450 lei ºi a fost achitat integral de cãtre stagiari

- cursul s-a finalizat cu susþinerea unui test grilã, din materia predatã la curs

Tematica cursului (25 de ore) a cuprins urmãtoarele:

a. Introducere în Codul Etic ºi principii fundamentale 

b. Obiective ºi principii generale ale auditorului independent 

c. Planificarea unui audit al situaþiilor financiare 

d. Pragul de semnificaþie în audit 

e. Eºantionarea în audit ºi alte metode de testare 

f. Auditul intern ºi guvernanþa corporatistã 

g. Aplicarea de prima datã a IFRS 

h. Politici ºi proceduri contabile 

18 septembrie – 1 noiembrie, cursul aferent celorlalte categorii de stagiari (în anul
II sau III, în perioada de examen etc.)

- din cei 2591 de stagiari înscriºi la Camerã, au participat la curs un numãr de 1876 per-
soane

- costul cursului a fost de 450 lei + TVA ºi a fost achitat integral de cãtre stagiari

Tematica pentru cursul de pregãtire profesionalã continuã a stagiarilor (25 de ore) a cuprins
urmãtoarele:

- Onorarii ºi alte tipuri de informaþii 

- Documentarea auditului 

- Raportul auditorului asupra situaþiilor financiare ºi Modificãri ale opiniei raportului audi-
torului independent 

- Controlul calitãþii în audit 

- Probele de audit 
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- Confirmãri externe 

- Auditul intern bazat pe analiza riscului 

- Raportarea financiarã interimarã 

- Politici ºi proceduri contabile 

Pregãtirea profesionalã

Pregãtirea profesionalã a membrilor Camerei - auditori financiari ºi a stagiarilor în activitatea
de audit financiar - se desfãºoarã în conformitate cu cerinþele Standardelor Internaþionale de
Educaþie emise de IFAC, prin programul de pregãtire profesionalã continuã, dar ºi prin parti-
ciparea la alte cursuri de specialitate. 

Pregãtirea profesionalã continuã are un caracter obligatoriu pentru toþi membrii Camerei ºi
constã în efectuarea a 40 de ore, anual, 20 structurate ºi 20 nestructurate, organizatã în
cadrul Programului de Pregãtire Profesionalã Continuã, conform prevederilor Hotãrârii
Consiliului Camerei nr.110/29 ianuarie 2008. 

Pregãtirea profesionalã continuã structuratã include:

a) participarea la cursuri anuale obligatorii, organizate de cãtre Camerã; programa
analiticã ºi modul de organizare a acestor cursuri ºi seminarii se stabilesc de cãtre
Camerã;

b) participarea la cursurile profesionale organizate de organismele profesionale din
domeniu, pe plan naþional sau internaþional, cu care Camera are protocoale de cola-
borare. Echivalarea se face pe baza urmãtoarelor acte: atestat/adeverinþã de partici-
pare ºi tematica cursului respectiv.

Pregãtirea profesionalã continuã nestructuratã include:

a) participarea sau susþinerea de cursuri în domeniu – se echivaleazã 10 ore/curs
(dovedite prin adeverinþã ºi anexarea tematicii);

b) participarea la seminarii, congrese sau conferinþe organizate de organismele profe-
sionale din domeniu pe plan naþional sau internaþional (organisme membre IFAC) – se
echivaleazã câte 4 ore pentru fiecare manifestare de specialitate; echivalarea se face
pe baza prezenþei de la Camerã, respectiv a adeverinþei de la organismul membru
IFAC, sau a altui document care atestã participarea efectivã la eveniment, cum ar fi
invitaþia, programul manifestãrii etc.;

c) participarea la studii postuniversitare, master sau doctorat în domeniu – se echi-
valeazã toate cele 20 de ore; echivalarea se face pe bazã de adeverinþã;
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d) publicarea unei cãrþi în domeniu – se echivaleazã 20 ore;

e) elaborarea ºi publicarea de materiale de specialitate (documentul sã aibã minim 3
pagini) – se echivaleazã 4 ore/material.

Calitatea serviciilor

Monitorizarea ºi controlul calitãþii serviciilor profesionale efectuate de auditorii financiari
reprezintã un obiectiv prioritar al strategiei Camerei. În permanenþã Camera a acþionat pen-
tru menþinerea calitãþii în domeniul serviciilor de audit financiar. 

Activitatea desfãºuratã în anul 2008 a fost orientatã cãtre:

I Realizarea programelor de inspecþie lunare;

II Îndeplinirea obiectivelor strategice ale Camerei privind monitorizarea ºi îndru-
marea auditorilor care au obþinut calificativele D, C ºi B;

III Respectarea Hotãrârii nr. 44/23 martie 2005 a Consiliului Camerei;

IV Alte activitãþi de reglementare ºi reprezentare.

Activitatea de inspecþie 

În exercitarea atribuþiilor prevãzute de Regulamentul de organizare ºi funcþionare
a Camerei, Departamentul de Monitorizare ºi Competenþã Profesionalã a conti-
nuat sã efectueze, în anul 2009, misiuni de inspecþie a calitãþii activitãþii de audit
financiar desfãºurate de auditorii financiari, persoane fizice si juridice, membri ai
Camerei.

Reglementãrile specifice aplicate cu ocazia acestor inspecþii au constat în:

- Normele privind controlul calitãþii activitãþii de audit financiar ºi a serviciilor conexe,
aprobate prin Hotãrârea nr. 70/14 august 2006 a Consiliului Camerei;

- Procedurile de control al calitãþii activitãþii de audit financiar ºi a serviciilor conexe,
aprobate prin Hotãrârea nr. 73/20 septembrie 2006 a Consiliului Camerei;

- Noile Norme privind controlul calitãþii activitãþii de audit financiar ºi a serviciilor conexe,
aprobate prin Hotãrârea nr. 139/24 martie 2009 a Consiliului Camerei, publicatã în
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 308 din 11 mai 2009;
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1. În anul 2009 au fost cuprinse în inspecþiile de calitate misiunile derulate de cãtre auditorii
financiari programaþi, în cadrul celui de al treilea ciclu de inspecþie, conform prevederilor
planului de inspecþie aprobat de Consiliul Camerei, precum ºi a obiectivelor strategice ale
Camerei pentru perioada 2006 -2010 stabilite de Conferinþã. 

Astfel, în perioada de raportare, au fãcut obiectul inspecþiilor de calitate un numãr de 303
auditori financiari - membri ai Camerei, din care 185 (61%) sunt firme de audit ºi 118 (39%)
– auditori persoane fizice, cu reºedinþa în Bucureºti ºi în judeþele Braºov, Galaþi, Cluj, Timiº,
Gorj, Dolj, Brãila, Bistriþa Nãsãud. Totodatã, în baza aprobãrii Consiliului Camerei în ºedinþa
din 25 noiembrie 2008, Departamentul de Monitorizare ºi Competenþã Profesionalã a derulat,
în trimestrul I 2009, un program de reverificare a auditorilor financiari care au obþinut califica-
tivele C ºi D cu ocazia inspecþiilor efectuate în perioada 2007-2008, având localitãþile de
reºedinþã în Bucureºti, Arad, Argeº, Bacãu, Braºov, Constanþa, Covasna, Dâmboviþa, Dolj,
Galaþi, Harghita, Iaºi, Mureº, Neamþ, Prahova, Suceava, Teleorman, Vâlcea ºi Vrancea.

Comparativ cu perioadele corespunzãtoare din anii anteriori, 2007 ºi 2008, aria de cuprindere
în inspecþia de calitate prezintã urmãtoarea dinamicã:

Din datele prezentate mai sus rezultã cã, în exerciþiul 2009, au fost inspectaþi 303 membri ai
Camerei, din care unui numãr de 284 auditori li s-au atribuit calificative, reprezentând 98%
faþã de auditorii evaluaþi în 2008 ºi, respectiv, 87% faþã de 2007.

Majoritatea auditorilor inspectaþi au derulat misiuni de audit financiar. Totodatã, s-a asigurat
cuprinderea în inspecþia de calitate, pe baza procedurilor specifice elaborate, ºi a unor ser-
vicii conexe ºi a altor activitãþi desfãºurate de unii auditori financiari în exercitarea profesiei.

Dintre aceºtia, 68 membri au desfãºurat numai misiuni de altã naturã decât audit financiar,
din care 52 de membri au efectuat numai misiuni de non-asigurare, astfel:
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Ca urmare a inspecþiilor efectuate în exerciþiul 2009, s-a constatat un grad mediu de
respectare a obiectivelor selectate dintre Procedurile de control al calitãþii activitãþii de audit
financiar ºi a celor conexe acestuia, aprobate prin Hotãrârea Consiliului Camerei 
nr. 73/20.09.2006, care se prezintã, pe categorii de calificative, astfel: 

Comparativ cu anii anteriori, calificativele acordate în 2009 denotã o scãdere a calitãþii acti-
vitãþii desfãºurate de cãtre auditorii financiari - membri ai Camerei, prin creºterea numãrului
calificativelor D ºi C ºi diminuarea calificativului A atribuit auditorilor inspectaþi.

S-a constatat cã unele obiective ºi teste specifice continuã sã fie documentate ºi realizate de
cãtre auditorii cuprinºi în verificare într-o proporþie nesatisfãcãtoare, mai cu seamã la alte
categorii de misiuni, astfel cum se exemplificã:
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Se menþioneazã cã auditorii financiari care au fost evaluaþi cu calificativele D ºi C înregis-
treazã un grad de realizare situat sub cel mediu atât la obiectivele exemplificate, cât ºi la alte
teste semnificative.
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Monitorizarea ºi îndrumarea auditorilor care au obþinut 
calificativele D, C ºi B

Pentru auditorii financiari care au obþinut calificativele D, C ºi B în perioada mai 2008 – iunie
2009, Consiliul Camerei a aprobat ca, în conformitate cu prevederile art. 29 din Normele
privind controlul calitãþii activitãþii de audit financiar, aprobate prin Hotãrârea nr. 139/2009, sã
se organizeze în luna iulie 2009, pentru auditorii monitorizaþi, o sesiune de cursuri suplimenta-
re obligatorii, având ca tematicã:

Obiective ºi principii generale care guverneazã un audit – Standardul Internaþional
de Audit (ISA) 200;

Controlul calitãþii pentru firmele care efectueazã audituri ºi revizuiri ale informaþiilor
financiare istorice, precum ºi alte misiuni de asigurare ºi servicii conexe – Standardul
Internaþional privind controlul calitãþii 1 (ISQC 1);

Evenimente ulterioare – Standardul Internaþional de Audit (ISA) 560;

Principiul continuitãþii activitãþii - Standardul Internaþional de Audit (ISA) 570;

Codul etic al profesioniºtilor contabili: Independenþa – misiuni de asigurare
(Secþiunea 290);

Declaraþiile conducerii - Standardul Internaþional de Audit (ISA) 580.

Selectarea temelor s-a fãcut pe baza constatãrii, cu ocazia analizei activitãþii DMCP pe se-
mestrul I 2009 ºi 2008 , a obiectivelor cu un grad mai redus de realizare. La aceste cursuri
au participat 132 auditori financiari care au obþinut, la inspecþiile efectuate, calificativele D, C
ºi B.

Respectarea Hotãrârii nr. 44/23 martie 2005 a Consiliului Camerei

În aplicarea prevederilor art. 25 din Directiva 2006/43/CE a Parlamentului Eu-
ropean ºi a Consiliului, echipele de inspecþie au continuat în anul 2009 sã verifice
modul de stabilire ºi alocare de cãtre auditorii financiari a bugetului de timp nece-
sar desfãºurãrii misiunilor de audit. 

Au fost cuprinºi în verificare 218 auditori dintre cei inspectaþi în anul 2009, faþã de 157 în
2008, din care 150 firme de audit ºi 68 persoane fizice, constatându-se urmãtoarele: 

16 Consiliul Camerei Auditorilor Financiari din România



1. Situaþia onorariilor calculate pe baza datelor declarate de auditorii financiari, pentru misiu-
nile de audit selectate pentru inspecþie, se prezintã astfel:

Se constatã scãderea cu 6.441 lei (21%) a onorariului mediu/misiune, faþã de anul 2008, în
condiþiile menþinerii la un nivel relativ constant a onorariului minim (1.094 lei, reprezentând
273 euro în echivalent). 

2. Având în vedere numãrul de persoane utilizate pentru realizarea misiunilor de audit, pre-
cum ºi fondul de timp declarat, onorariile orare se prezintã astfel:

Valoarea minimã a onorariilor orare realizate de firmele de audit, de 18,52 lei/orã, respectiv
în echivalent 4,64 euro, a fost constatatã în anul 2009 la o societate evaluatã cu calificativul
C, corespunzãtor unei misiuni cu o valoare contractata de 5.000 lei (1.255 euro), realizat de
douã persoane, în cadrul unui buget de timp de 270 ore.

De asemenea, o persoanã fizicã a realizat o medie orarã de 11,11 lei (2,79 euro) la derularea
unei misiuni în suma de 2.000 lei, cu un buget de timp de 180 ore, atribuit unei singure per-
soane.
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Onorariul maxim orar de 297,06 lei/orã (74,54 euro) a fost constatat în 2009 la o firmã de audit
evaluatã cu calificativul A, corespunzãtor unui angajament cu o valoare contractatã de
172.590 lei (43.307 euro) în cadrul unui buget de timp de 581 ore. 

De asemenea, o persoanã fizicã a realizat o medie orarã de 154,08 lei (38,66 euro) la deru-
larea unei misiuni în suma de 64.712 lei, cu un buget de timp de 420 ore, atribuit unei echipe
formate din patru persoane.

Nivelul venitului mediu al onorariului orar realizat, rezultat din inspecþiile de calitate efectuate
în exerciþiul anterior, care sã fie avut în vedere de cãtre auditori la calcularea cotizaþiilor vari-
abile datorate Camerei este în valoare de 91,81 lei/orã, echivalentul a 23 euro/orã.

Majoritatea cazurilor de nerespectare a bugetului minim de timp necesar finalizãrii misiunilor
de audit financiar sunt asociate cu obþinerea calificativelor C ºi D.

Deontologia profesionalã

Membrii Camerei Auditorilor Financiari din România trebuie sã respecte cerinþele etice; neîn-
deplinirea acestora poate avea ca urmare investigarea conduitei efectuate de cãtre
Departamentul de Eticã, Conduitã Profesionalã ºi Investigaþii ºi aplicarea de sancþiuni cores-
punzãtoare.

În anul 2009 la nivelul Departamentului de eticã, conduitã profesionalã ºi investigaþii au fost
înregistrate un numãr de 14 sesizãri. Dintre acestea, pentru 8 auditori financiari s-a dispus
sancþionarea cu „suspendarea activitãþii pentru 6 luni”, iar pentru 3 auditori sancþionarea cu
„avertisment”.

Punerea în aplicare a cerinþelor etice se realizeazã prin intermediul cursurilor de pregãtire
profesionalã ºi a seminariilor regionale, menite sã asigure cã profesioniºtii - auditorii financiari
cunosc toate cerinþele etice, precum ºi necesitatea respectãrii acestor cerinþe. 
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Principalele acþiuni care au avut loc în anul 2009

Consiliul Camerei a fost preocupat ca la toate evenimentele desfãºurate în cursul anului, con-
ferinþe, seminarii, întâlniri, întruniri sau cu diverse ocazii, sã aducã în discuþie ºi sã scoatã în
evidenþã rolul ºi locul auditorului financiar în activitatea de audit financiar din România. 

În anul 2009, s-a organizat, pe cele 8 zone de dezvoltare, Seminarul profesional cu tema
„Abordãri ale auditului financiar”.

Prin organizarea Seminarului pe regiuni de dezvoltare, conform programului aprobat de
Consiliu, Camera a venit în sprijinul membrilor sãi, prin discuþii deschise asupra celor mai
importante aspecte legate de activitatea desfãºuratã de aceºtia. Cu ocazia acestor întâlniri a
avut loc ºi desemnarea reprezentaþilor ºi supleanþilor la Conferinþa anualã. 

17 IANUARIE 2009, Cluj-Napoca, zona Nord-Vest

- Au participat auditorii financiari din Bihor, Bistriþa Nãsãud, Cluj, Maramureº, Sãlaj ºi
Satu Mare;

- Au fost invitaþi din Cluj-Napoca beneficiari ai serviciilor de audit financiar, doctoranzi ai
Universitãþii Babeº Bolyai, reprezentanþi ai organismelor profesionale de pe plan local
ºi mass-media localã;

- Temele au fost prezentate de Emil Culda, vicepreºedinte, Carmen Mataragiu, membru
al Consiliului Camerei ºi Tom Delaney, membru ACCA.

31 IANUARIE 2009, Braºov, zona Centru

- Au participat auditorii financiari din: Alba, Braºov, Covasna, Harghita, Mureº ºi Sibiu;

- Au fost invitaþi reprezentanþi ai mass-media locale;

- Temele au fost prezentate de: Eugen Nicolãescu, prim-vicepreºedinte, Emil Culda ºi
Horia Neamþu, vicepreºedinþi ai Consiliului Camerei.

14 FEBRUARIE 2009, Râmnicu Vâlcea, zona Sud-Vest

- Au participat auditorii financiari din: Dolj, Gorj, Mehedinþi, Olt, Vâlcea;

- Lucrãrile Seminarului au fost deschise de preºedintele Camerei, prof.univ.dr. Ion
Mihãilescu, care a prezentat tema „Abordãri ale Auditului Financiar 2008-2009”;

- Temele au fost prezentate de Georgeta Petre, membru al Consiliului Camerei,
reprezentant MFP, Urania Moldovanu, coordonator al Departamentului de
Monitorizare ºi Competenþã Profesionalã ºi prof. univ. dr. Ali Eden, vicepreºedinte al
Consiliului Camerei.
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26 OCTOMBRIE 2009, Timiºoara, zona Vest, Nord-Vest

- Ca urmare a Hotãrârii Consiliului Camerei, ziua de 26 octombrie a fiecãrui an este des-
tinatã sãrbãtoririi Zilei Naþionale a Auditorului Financiar. Cu ocazia Seminarului a avut
loc ºi sãrbãtorirea acestei zile, unde preºedintele Camerei, prof.univ.dr. Ion
Mihãilescu, a dat citire mesajului Consiliului Camerei pentru auditorii financiari, mesaj
care a fost postat ºi pe site-ul Camerei. 

- Au participat auditori financiari din: Arad, Caraº – Severin, Hunedoara, Timiº, Bihor,
Bistriþa-Nãsãud, Cluj, Maramureº, Sãlaj, Satu Mare.

- Cu aceastã ocazie s-au semnat ºi Acordurile de Cooperare dintre Camera Auditorilor
Financiari din România ºi:

Camera Auditorilor Financiari din Ungaria, reprezentatã de vicepreºedintele dr.
Eperjesi Ferenc;

Uniunea Auditorilor din Ucraina, reprezentatã de vicepreºedintele Mikhail
Krapivko;

Asociaþia Naþionalã a Evaluatorilor din România (ANEVAR), reprezentatã de
preºedintele Adrian Vascu.
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21 MARTIE 2009, Iaºi, zona
Nord-Est

- Au participat auditorii financiari
din: Bacãu, Botoºani, Iaºi,
Neamþ, Suceava, Vaslui;

- Au fost invitaþi reprezentanþi ai
instituþiilor locale, mass-media;

- Lucrãrile Seminarului au fost
deschise de preºedintele Ca-
merei, prof.univ.dr. Ion Mihãi-
lescu, care a prezentat tema
„Abordãri ale Auditului Finan-
ciar 2008-2009”;

- Temele au fost prezentate de
prof. univ. dr. Ali Eden, vicepre-
ºedinte al Consiliului Camerei;
Smaranda ªtreangã, director
training BDO Conti Audit.



- Au participat ºi reprezentanþi ai instituþiilor ºi organismelor profesionale de pe plan
local, mass-media localã ºi din Bucureºti, respectiv: ANEVAR, UPLR, UNPIR, CCF,
ANEIR, PricewaterhouseCoopers, Ernst&Young, KPMG, ACCA, Bursa de Valori
Bucureºti, BNR.

- Temele au fost prezentate de prof. univ .dr. Ioan Talpoº, rector al Universitãþii de Vest-
Timiºoara, Carmen Mataragiu, membru al Consiliului Camerei, Smaranda ªtreangã,
director pregãtire profesionalã în cadrul ACCA România ºi Training Services, director
BDO Conti Audit SRL, Mariana Ciurel, expert strategii ºi dezvoltare Institutul de Gu-
vernanþã Corporativã al Bursei de Valori Bucureºti.

12 DECEMBRIE 2009, Piteºti, zona Sud-Vest.

- Au participat auditori financiari din: Argeº, Cãlãraºi, Dâmboviþa, Giurgiu, Ialomiþa,
Prahova, Teleorman, Dolj, Gorj, Mehedinþi, Olt, Vâlcea;

- Temele au fost prezentate de cãtre prof.univ.dr. Ion Mihãilescu, preºedintele Camerei,
prof.univ.dr. Maria Manolescu, vicepreºedinte al Consiliului Camerei, prof.univ.dr.
Eugeniu Þurlea, membru al Consiliului Camerei ºi dl. Mircea Bozga, director asigurãri
PricewaterhouseCoopers.

În sfera preocupãrilor Camerei în anul 2009 a intrat organizarea la Cluj a Celui de-al doilea
Congres al Camerei Auditorilor Financiari din România, cu tema „Naþional ºi
Internaþional în activitatea de audit financiar. Auditorii ºi criza economicã globalã”-
Cluj-Napoca, 26 iunie 2009.

Congresul a fost considerat un
eveniment de un real succes, atât
prin tematica ºi discuþiile abordate,
cât ºi din punct de vedere al par-
ticipãrii a numeroºi oaspeþi, repre-
zentanþi ai unor instituþii ºi organisme
de profil atât din þarã, cât ºi din
strãinãtate, printre care:

Anton Colella, director execu-
tiv ICAS

Paul Thompson, director se-
nior, Comitetul pentru Practici
Mici ºi Mijlocii al IFAC

Mark Gold, preºedinte ad-
junct ACCA
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Pierre Berger, preºedinte Institutul Evaluatorilor de Întreprinderi din Belgia

Geoffrey Britton, preºedinte EFAA ºi Federico Diomeda, CEO EFAA

Brigitte Guillebert, director delegat CNCC Franþa,

Veaceslav Ciobanu, preºedintele ACAP Republica Moldova

Dragan Mikerevic, preºedintele SRRRS, Republica Srpska

Waclaw Nitka,membru în Consiliul Camerei Auditorilor din Polonia

Boyko Kostov, membru în Consiliul IDES Bulgaria.

În cadrul Congresului au fost încheiate trei Acordului de Cooperare între Camera Auditorilor
Financiari din România ºi Institutul Contabililor Autorizaþi din Scoþia, Institutul Contabililor
Autorizaþi din Anglia ºi Þara Galilor ºi Institutul Contabililor Publici Autorizaþi din Bulgaria.
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1. Colaborarea cu mediul academic

Camera Auditorilor Financiari din România a continuat ºi în anul 2009 tradiþia participãrii
la Conferinþa Internaþionalã (a IV-a ediþie în acest an) a Facultãþii de Contabilitate ºi
Informaticã de Gestiune AMIS. 

2. Colaborarea cu Consiliul Contabilitãþii si Raportãrilor
Financiare 

Preºedintele Camerei ºi alþi reprezentanþi ai CAFR au participat activ la toate ºedinþele orga-
nizate de Consiliul Contabilitãþii ºi Raportãrilor Financiare (CCRF), Camera fiind solicitatã sã
contribuie la dezbaterile ºi consultãrile pe marginea elaborãrii legislaþiei în vederea adaptãrii
la noile cerinþe europene ºi internaþionale.

3. Colaborarea cu Consiliul pentru Supravegherea Publicã 
a Activitãþii de Audit Statutar

Din Consiliul Superior al CSPAAS fac parte preºedintele Camerei, prof.univ.dr. Ion Mihãilescu,
precum ºi Vasile Iuga, membru CAFR.

Camera Auditorilor depune încã din anul 2008, de la înfiinþarea acestui organism, toate efor-
turile pentru susþinerea activitãþilor de iniþiere ºi întocmire a documentelor necesare pentru
organizarea ºi funcþionarea CSPAAS. 

4. Colaborarea cu Corpul Experþilor Contabili ºi Contabililor
Autorizaþi din România

La data de 31 august 2009, în cadrul unei ºedinþe extraordinare, la care au participat mem-
brii Consiliului Camerei ºi membrii Consiliului Superior al CECCAR, organizatã la Mamaia, 
s-a semnat un Acord prin care se decide punerea în comun de resurse ºi mijloace pentru a
se realiza o urmãrire coordonatã ºi o gestiune comunã a aspectelor internaþionale ale profe-
siei contabile prin înfiinþarea Consiliului de Coordonare a Relaþiilor Internaþionale – CCRI,
care are menirea de a servi interesele internaþionale ale ansamblului profesiei contabile
româneºti.
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5. Colaborarea cu Camera de Comerþ ºi Industrie a Municipiului
Bucureºti (CCIB) ºi cu Camera de Comerþ 
ºi Industrie a României (CCIR)

Pentru o mai bunã colaborare între auditorii financiari ºi reprezentanþii mediului de afaceri din
România, în anul 2009 CAFR a semnat douã acorduri de colaborare cu CCIR ºi, respectiv,
CCIB.

6. Colaborarea cu Autoritatea de Management a Programului
Operaþional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane
(AMPOSDRU), din cadrul Ministerului Muncii

În urma Acordului de Cooperare semnat în anul 2008 între CAFR ºi AMPOSDRU, în anul
2009 au avut loc douã serii de cursuri la care au participat reprezentanþi ai Camerei, în 12-15
mai 2009 ºi 12-14 august 2009. În cadrul acestor cursuri au fost prezentate mecanismele
Uniunii Europene de acordare a fondurilor europene, instituþiile care au atribuþii pe linia fon-
durilor externe nerambursabile, prevederile legate de sistemele de management, sistemul de
control intern etc.
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Participarea la evenimente organizate pe plan intern

Conferinþa organizatã de Oficiul Naþional de Prevenire ºi Combatere a
Spãlãrii Banilor

O delegaþie a Camerei a participat în data de 10 iunie 2009 la conferinþa organizatã de
Oficiul Naþional de Prevenire ºi Combatere a Spãlãrii Banilor, cu tema „Un fost spãlãtor
de bani ne spune cum se face”.

Cea de-a patra Conferinþã Internaþionalã a Auditului Intern în Regiunea
Europei centrale

Vicepreºedintele Camerei, prof. univ. dr. Ali Eden, a reprezentat CAFR la aceastã confe-
rinþã organizatã în perioada 10-12 septembrie 2009 de cãtre Asociaþia Auditorilor Interni
din România.

Participare la târgul EconomicFest, 15-18 octombrie 2009

Camera Auditorilor Financiari din România a participat la acest târg economico-juridic,
desfãºurat la World Trade Center Bucureºti, având un stand expoziþional propriu ºi
organizând un seminar profesional în data de 15 octombrie 2009. Standul Camerei a
prezentat activitatea CAFR, date despre serviciile oferite de aceastã organizaþie profe-
sionalã ºi de cãtre membrii sãi ºi, de asemenea, tot de la acest stand s-au pus în vân-
zare cãrþi editate de CAFR.

Cea de-a doua ediþie a Zilei Profesiilor Liberale din România 

În data de 5 noiembrie 2009 reprezentanþi ai CAFR au participat la conferinþa organizatã
de Uniunea Profesiilor Liberale din România cu prilejul “Zilei Profesiilor Liberale”. Tema
Conferinþei a fost „Relaþiile dintre profesiile liberale ºi autoritãþi publice, instituþii ºi organi-
zaþii relevante din România ºi strãinãtate”.
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1. Federaþia Internaþionalã a Contabililor (IFAC)

Consiliul anual al IFAC de la Washington, SUA – 16-18 noiembrie 2009

Delegaþia Camerei Auditorilor Financiari din România, alcãtuitã din prof.univ.dr. Ion
Mihãilescu, preºedintele CAFR ºi Adriana Coºa – expert relaþii internaþionale, s-a
deplasat la Washington, SUA, pentru a participa la Consiliul anual al Federaþiei
Internaþionale a Contabililor, IFAC, în calitatea sa de membru cu drepturi depline.

Numirea doamnei Carmen Mataragiu, membru în Consiliul Camerei, ca membru
în Comitetul pentru Naþiuni în Curs de Dezvoltare al IFAC. În calitatea sa de mem-
bru cu drepturi depline, Camera a înaintat în acest an propuneri de nominalizare în
consiliile ºi comitetele IFAC. În urma unui proces riguros de selecþie, Carmen
Mataragiu a fost numitã ca membru în Comitetul pentru Naþiuni în Curs de Dezvoltare,
pentru un mandat în perioada 2010-2012.

2. Federaþia Internaþionalã a Experþilor Contabili Francofoni
(FIDEF)

Ca membru cu drepturi depline al Federaþiei Internaþionale a Experþilor Contabili Francofoni
(FIDEF), Camera Auditorilor Financiari din România a participat, prin preºedintele sãu,
prof.univ.dr. Ion Mihãilescu, la Adunarea Generalã FIDEF, care a avut loc în localitatea La
Baule, Franþa, pe data de 14 octombrie 2009.

3. Conferinþa Naþiunilor Unite pentru Comerþ ºi Dezvoltare 
(UNCTAD)

La data de 1 iulie 2009, CAFR a participat la Conferinþa UNCTAD privind criza financiarã, care
a avut loc la Geneva, în Elveþia, prin delegaþia compusã din Eugen Nicolãescu, prim-
vicepreºedinte al CAFR ºi Irina Pungaru, expert relaþii internaþionale.

4. Banca Mondialã 

Evenimentul de diseminare a primei actualizãri a Raportului pentru România
privind Respectarea Standardelor ºi Codurilor de Contabilitate ºi Audit (ROSC)

În data de 29 iunie 2009, a avut loc la Bucureºti, o ceremonie de diseminare a
primei actualizãri a Raportului ROSC pentru România. La aceastã ceremonie au
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participat reprezentanþi ai Ministerului de Finanþe, ai organismelor de reglementare ºi
profesionale din România (CAFR ºi CECCAR), ai Big Four, alãturi de John Hegarty ºi
Pascal Frerejaque - Banca Mondialã. La eveniment au participat ºi membri ai condu-
cerii Federaþiei Experþilor Contabili Europeni, FEE: Hans van Damme, preºedinte ºi
Olivier Boutellis-Taft, director executiv.

În decursul anului 2009 au avut loc ºi o serie de întâlniri între reprezentanþii Camerei,
reprezentanþi ai Guvernului României, ai Guvernului Elveþiei ºi ai Bãncii Mondiale, cu
privire la iniþierea proiectului de Asistenþã tehnicã pentru raportarea financiarã din
România, derulat împreunã cu Banca Mondialã ºi Guvernul elveþian. Astfel, s-au
desfãºurat o serie de negocieri privind programul de cooperare SWISS-RO, un proiect
ce ar urma sã fie derulat pe o perioadã de maxim 10 ani ºi prin care România ar bene-
ficia de o sponsorizare de 2 milioane de franci elveþieni pentru întãrirea sistemului de
raportare financiarã din România.

5. Federaþia Experþilor Contabili Europeni (FEE)

La 20 mai 2009, preºedintele CAFR, prof.univ.dr. Ion Mihãilescu, a participat la sediul
FEE, de la Bruxelles, Belgia, la Conferinþa anualã a normalizatorilor de audit, la
care, pe lângã conducerea FEE ºi reprezentanþi ai tuturor organismelor membre FEE,
a participat ºi o delegaþie a Comisiei Europene.

La finalul acestei întâlniri, prof.univ.dr. Ion Mihãilescu a avut o întrevedere cu Hans van
Damme, preºedintele FEE ºi cu Olivier Boutellis-Taft, director executiv, cu privire la
paºii pe care trebuie sã îi iniþieze Camera Auditorilor Financiari din România pentru a
deveni membru cu drepturi depline FEE.

Carmen Mataragiu, membru al Consiliului Camerei, a participat în data de 
1 octombrie 2009 la Ziua Fiscalitãþii, organizatã de FEE la Bruxelles, Belgia.

O altã întrevedere între preºedintele Camerei ºi preºedintele FEE a avut loc la Nantes,
în Franþa, cu ocazia Congresului Ordinului Experþilor Contabili din Franþa, pe data de
15 octombrie 2009. În cadrul acestei întâlniri s-a discutat despre cooperarea organis-
melor profesionale din România, despre profesiile de contabilitate ºi audit din þara
noastrã, precum ºi de procesul de aderare a unui organism profesional la FEE.

6. Comisia Europeanã

În procesul de traducere a Standardelor Internaþionale de Audit clarificate, ediþia 2009,
Camera Auditorilor Financiari din România a primit dreptul de traducere de la IFAC ºi
a cooperat cu Direcþiile generale Piaþa Internã ºi Servicii ºi Traduceri, din cadrul
Comisiei Europene. Astfel, traducerea efectuatã de Camerã a fost revizuitã ºi de tra-
ducãtorii Comisiei, proces finalizat în decembrie 2009, estimându-se cã aceste stan-
darde vor fi adoptate la nivel comunitar ºi publicate în Jurnalul Oficial al UE, în perioa-
da 2010-2011.
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Astfel, au avut loc douã întâlniri ale experþilor implicaþi în traducerea 
ISA-urilor, la Bruxelles, Belgia, la sediul DG Piaþa Internã ºi Servicii, pe 21 ianuarie
2009 ºi pe 1 octombrie 2009. 

7. Federaþia Experþilor Contabili Mediteraneeni, FCM 

În mai 2009 Camera Auditorilor Financiari din România a înaintat dosarul sãu de can-
didaturã secretariatului FCM, în vederea obþinerii calitãþii de membru. Cum FCM este
în cursul de a-ºi modifica Constituþia, de îndatã ce noul act constitutiv va fi aprobat, se
va transmite un rãspuns formal la solicitarea Camerei. 

Relaþii cu organisme profesionale internaþionale

1. Asociaþia Contabililor Autorizaþi (ACCA)

Bunele relaþii de cooperare între
Camerã ºi ACCA au continuat ºi în
anul 2009, ACCA participând cu lec-
tori la seminarele regionale, precum
ºi la evenimente majore, cum au fost
al doilea Congres al auditorilor finan-
ciari din România - Cluj-Napoca, 26
iunie 2009 ºi seminarul organizat cu
ocazia Zilei Auditorului - Timiºoara,
24 octombrie 2009.

Pe baza Acordului de Cooperare
existent, semnat în anul 2008 între
ACCA ºi Camerã, în perioada 24-25
septembrie 2009, a avut loc la Satu-
Mare primul seminar din seria semi-
nariilor tehnice, cu participarea lecto-
rilor ACCA, în domeniul Standardelor
Internaþionale de Audit, al Stan-
dardelor Internaþionale de Conta-
bilitate ºi al Standardelor Interna-
þionale de Raportare Financiarã.

2. Institutul Contabililor Autorizaþi din Scoþia (ICAS)

Cu ocazia Congresului Camerei de la Cluj-Napoca, în data de 26 iunie 2009, a fost semnat
Acordul de Colaborare între ICAS ºi Camerã, ceremonie la care a luat parte Anton Colella -
director executiv ICAS ºi preºedintele Camerei, prof.univ.dr. Ion Mihãilescu.
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Colaborarea cu Institutul Contabililor
Autorizaþi din Scoþia a continuat în
cursul anului 2009, în principal prin
achiziþionarea de cãtre Camerã a
Normelor privind controlul de cali-
tate, editate de ICAS. Aceste norme
au fost traduse în limba românã,
spre a fi publicate sub sigla comunã,
Camerã ºi ICAS. 

3. Institutul Contabililor Publici Autorizaþi din Bulgaria

Tot cu ocazia Congresului Camerei din iunie 2009, a fost semnat ºi Acordul de Colaborare
între organizaþiile din Bulgaria ºi România.

4. Institutul Contabililor Autorizaþi din Anglia ºi Þara Galilor (ICAEW)

Cu ocazia Conferinþei Naþionale a
Camerei de la Cluj-Napoca, în data
de 27 iunie 2009, a fost încheiat un
Acord de Cooperare cu ICAEW, la
semnarea cãruia a fost prezent în
România preºedintele acestui insti-
tut, Martin Hagen.

Pe parcursul anului 2009 au avut loc
ºi o serie de întâlniri bilaterale la
care au participat reprezentanþi ai
ICAEW ºi reprezentanþi ai Camerei.
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5. Ordinul Experþilor Contabili din Franþa (OEC)

Camera Auditorilor Financiari din România a participat la cel de-al 64-lea congres al OEC, în
perioada 15-17 octombrie 2009, care a avut loc la Nantes, în Franþa. Tema Congresului din
acest an a fost „De la contabilitate la finanþe. Sã facem apel la încredere”. Delegaþia CAFR a
fost formatã din prof.univ.dr. Ion Mihãilescu, preºedinte, Emil Culda, vicepreºedinte ºi Adriana
Coºa, expert relaþii internaþionale.

6. Compania Naþionalã a Auditorilor din Franþa (CNCC)

Camera a participat la Adunarea generalã a Companiei Naþionale a Auditorilor din Franþa, ce
a avut loc în data de 4 decembrie 2009, la Paris, în Franþa. Delegaþia care a reprezentat
Camera la acest eveniment a fost compusã din Emil Culda, vicepreºedinte ºi Irina Pungaru,
expert relaþii internaþionale. Tema Adunãrii Generale din acest an a fost „Adaptabilitatea audi-
tului – un vector al creºterii economice”.

7. Camera Auditorilor Statutari din Polonia (KIBR)

Camera a participat la cea de-a 10-a Conferinþã anualã de audit a KIBR, în perioada 4-5
noiembrie 2009. Prof.univ.dr. Ion Mihãilescu a adresat un mesaj de bun-venit din partea
Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România. 

8. Camera Auditorilor din Ungaria (MKVK)

În data de 24 octombrie 2009, în cadrul evenimentului de la Timiºoara, care a marcat Ziua
Auditorului Financiar, s-a semnat un Acord de Cooperare cu MKVK. Acest acord a fost sem-
nat, din partea organismului din Ungaria, de Ferenc Eperjesi, director executiv relaþii inter-
naþionale. 

9. Camera Auditorilor din Ucraina (UAA)

În perioada 27-29 mai 2009, preºedintele Camerei a participat la Harkov, în Ucraina, la
Conferinþa ªtiinþificã ºi Profesionalã Internaþionalã, cu tema «Experienþa Instituirii ºi
Introducerii Standardelor Interne de Controlul Calitãþii în Firmele de Audit». Prof. univ. dr. Ion
Mihãilescu a susþinut ºi o prezentare în cadrul acestei conferinþe, cu titlul „Controlul calitãþii
activitãþii de audit”.

Tot la de 24 octombrie 2009, în cadrul Zilei Auditorului Financiar de la Timiºoara, s-a semnat
un Acord de Cooperare cu Camera Auditorilor din Ucraina. Din partea organizaþiei din
Ucraina, a fost prezent la Timiºoara Mikhail Krapivko, vicepreºedinte.
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10. Camera Auditorilor din Azerbaidjan 

În perioada 4-7 mai 2009, o delegaþie a Camerei, condusã de preºedintele prof.univ. dr. Ion
Mihãilescu s-a deplasat la Baku, în Azerbaidjan, pentru a participa la o serie de întâlniri bila-
terale ºi la ceremonia de semnare a unui Acord de Cooperare cu Camera Auditorilor din
Azerbaidjan.

11. Asociaþia Contabililor ºi Auditorilor Profesioniºti din Republica
Moldova (ACAP)

În perioada 10-12 decembrie 2009, o delegaþie a Camerei formatã din Emil Culda - vicepre-
ºedinte ºi Ali Eden – vicepreºedinte, au participat, în calitate de lectori, la seminarul organi-
zat de organismul profesional din Republica Moldova, împãrtãºindu-le membrilor ACAP infor-
maþii pe marginea Standardelor Internaþionale de Audit ºi a Codului Etic. Tot în anul 2009 
s-au pus bazele primelor discuþii privind realizarea unui Acord de Cooperare dintre CAFR ºi
ACAP, care ulterior a fost semnat la Chiºinãu.
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trategia de comunicare ºi imagine pentru anul 2009 a fãcut obiectul unui program
special, elaborat în conformitate cu sarcinile stabilite în acest domeniu la preceden-
ta Conferinþã anualã ºi aprobat de Consiliul CAFR.

În cadrul acestui program au fost desfãºurate o serie de acþiuni menite sã asigure, pe de o
parte, transparenþa activitãþii auditorilor financiari ºi a Camerei în ansamblu ºi, pe de altã
parte, sã informeze prompt ºi eficient opinia publicã, instituþiile statului, mediul de afaceri,
organismele profesionale cu privire la problemele, soluþiile, noutãþile care preocupã profesia
ºi activitatea curentã ºi de perspectivã. De exemplu, în baza protocoalelor de colaborare cu
CCIR ºi CCIB, au fost stabilite întâlniri profesionale ale auditorilor financiari cu oameni de
afaceri, manageri ºi specialiºti în economie pentru asigurarea unei mai bune cunoaºteri a
rolului ºi importanþei auditului financiar pentru mediul de afaceri.

Principalul mijloc de comunicare îl reprezintã site-ul Camerei, care reprezintã cea mai opera-
tivã modalitate de transmitere a informaþiilor. Site-ul Camerei are ºi o variantã în limba
englezã, care dã posibilitatea cunoaºterii activitãþii Camerei de cãtre cititori din strãinãtate, de
cãtre organizaþiile profesionale internaþionale, precum IFAC, FEE, FIDEF, sau din þãri cu care
avem încheiate acorduri de cooperare.

Din punct de vedere al traficului, site-ul www.cafr.ro a cunoscut o creºtere faþã de anii prece-
denþi, situându-se în permanenþã pe unul din primele 10 locuri la categoria ONG a clasamen-
tului Trafic.ro. 

Pentru prestarea unor servicii cât mai bune în folosul membrilor Camerei, din punct de vedere
tehnic au fost efectuate operaþiuni de actualizare a software-ului ce ruleazã pe serverele pro-
prii. De asemenea, s-a avut în vedere, ca principalã condiþie, menþinerea site-ului activ în per-
manenþã, aceasta fiind condiþie obligatorie deoarece site-ul are din ce în ce mai mulþi vizita-
tori.

Un alt important mijloc de comunicare ºi imagine îl reprezintã publicaþia Camerei – revista
„Audit Financiar”, care a intrat în al 8-lea an de apariþie neîntreruptã, pânã la întocmirea
raportului fiind totalizate 65 de numere. Publicaþia a cunoscut în ultimii ani un remarcabil pro-
gres calitativ, concretizat în obþinerea, în anul 2007, a clasificãrii B+ din partea CNCSIS.
Calificativul B+ a fost reconfirmat de CNCSIS în anul 2009, în condiþiile unor rigori mult sporite
faþã de cele cerute la evaluarea anterioarã.

Articolele ºtiinþifice publicate sunt incluse în baze de date internaþionale, precum ProQuest ºi
Ulrich’s.

Revista este pusã gratuit la dispoziþia tuturor auditorilor financiari, în format tipãrit sau elec-
tronic, potrivit opþiunii acestora. De asemenea, circa 10% din tiraj este distribuit pe bazã de
abonament (în format tipãrit sau electronic), pentru promoþie sau schimb de publicaþii cu insti-
tuþii ºi organisme profesionale din þarã ºi din strãinãtate.
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Din punct de vedere structural, revista are o secþiune destinatã comunicãrilor realizate în baza
unor cercetãri ºtiinþifice, din þarã ºi din strãinãtate, o secþiune în care articolele fac legãtura
între aspectele teoretice ºi practice ale auditului, iar o secþiune este destinatã transmiterii de
informaþii privind activitatea Camerei sau a unor organisme profesionale din þarã ºi din
strãinãtate.

În principal, articolele publicate sunt realizate de autori care au ºi calitatea de auditori finan-
ciari, ori aparþin mediului academic, precum ºi de specialiºti din strãinãtate.

Revista are site propriu, în care sunt publicate sumarele numerelor apãrute, rezumate,
cuvinte cheie, procedura de recenzare, modalitãþile de abonare, precum ºi alte informaþii utile,
în limbile românã ºi englezã.

De asemenea, revista se realizeazã ºi în format electronic, având ISSN propriu. 

Revista are un site propriu – www.revista.cafr.ro, în care, în limbile românã ºi englezã, sunt
prezentate numerele de revistã pe mãsurã ce apar (copertã, sumar, rezumate, cuvinte cheie). 

Revista este postatã integral pe site-ul Camerei în zona de autentificare, astfel încât membrii
Camerei pot opta pentru primirea revistei în aceastã formã.

În anul 2009 ºi, în continuare, în prima parte a anului 2010 Camera a dezvoltat relaþiile cu
mass-media, astfel încât în prezent sunt acreditaþi pe lângã organismul nostru profesional 25
de ziariºti din presa centralã ºi localã, de la radio ºi TV.

Membrii din Consiliului Camerei au publicat articole sau au acordat interviuri în presa scrisã, la
posturi de radio ºi TV pe teme legate de piaþa auditului în România, de rãspunsul auditorilor
români la actualele provocãri generate de criza economicã, de adaptarea profesiei la noile nor-
me impuse prin Directivele europene în materie ºi prin legislaþia aferentã adoptatã în România.

Presa a fost invitatã la evenimentele organizate de Camerã, precum întâlnirile zonale cu audi-
torii sau cu prilejul „Zilei Naþionale a Auditorului Român”. Mass-media s-a arãtat deosebit de
interesatã de Congresul al doilea al auditorilor financiari români, desfãºurat la 26 iunie la Cluj-
Napoca, lucrãrile acestuia fiind prezentate atât înainte, cât ºi în timpul ºi dupã eveniment. Au
fost parteneri media ai Congresului: AGERPRES, „Economistul”, „Together for Your
Business”, „Afacerea”, posturile de radio: Radio România Actualitãþi, Radio France
International ºi posturile TV: TVR Cluj ºi Realitatea TV Cluj, care au acordat spaþii ample
oglindirii manifestãrii, iar numãrul publicaþiilor centrale ºi locale care au relatat de la Congres
a fost mult mai mare.

Aceste parteneriate se menþin în continuare, pentru a asigura o diseminare cât mai largã a
informaþiilor cãtre cititori, dar ºi pentru a face cunoscute preocupãrile, problemele ºi soluþiile
avansate de CAFR, în contextul eforturilor generale pentru depãºirea actualelor dificultãþi
economice generate de criza mondialã.

De asemenea, Consiliul ºi Executivul urmãresc cu atenþie modul în care sunt abordate pro-
blemele profesiei în mass-media, încheind în acest sens un contract de monitorizare cu
Agenþia Românã de Presã „Agerpres”, precum ºi abonamente la câteva cotidiane economi-
ce centrale, cãrora li se adaugã revistele editate de alte organizaþii profesionale cu care CAFR
realizeazã schimb de publicaþii.
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Evoluþia principalelor cifre caracteristice ale Camerei în ultimele douã exerciþii financiare se
prezintã astfel:

Veniturile Camerei provenite din cotizaþiile membrilor au reprezentat în anul 2009 cca. 55%,
cele din tarife de înscriere ºi de examinare cca. 23%, cele din organizare de cursuri de
pregãtire profesionalã cca. 8%, venituri din dobânzi din plasarea disponibilitãþilor cca. 6%,
venituri din activitatea economicã, cca. 3% ºi alte venituri cca. 1% din totalul veniturilor
Camerei.
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Cheltuielile Camerei au avut ca destinaþie, pe de o parte, întreþinerea ºi funcþionarea Camerei
în proporþie de 62%, iar, pe de altã parte, sprijinirea profesiei de auditor financiar în proporþie
de 38%. Ponderea cheltuielilor în sprijinul profesiei a crescut faþã de anul 2008 când acestea
reprezentau doar 34% din totalul cheltuielilor. De asemenea, urmãrind dinamica cheltuielilor,
se observã cã acele cheltuieli efectuate în sprijinul profesiei au crescut cu 25% faþã de anul
precedent, în timp ce cheltuielile de funcþionare au crescut cu numai 5%, ceea ce demon-
streazã sporirea eforturilor fãcute în 2009 în sprijinirea ºi dezvoltarea profesiei de auditor. 

Patrimoniul Camerei a crescut cu 27% de la 6.323.899 lei la 31.12.2008 la 8.044.996 lei la
31.12.2009, în principal datoritã noilor plasamente în titluri de stat.

Rezultatele activitãþii financiare ale Camerei pe anul 2009

Organizarea ºi conducerea contabilitãþii CAMERA se þine potrivit Legii Contabilitãþii nr. 82/
1991 cu modificãrile ºi completãrile ulterioare ºi Ordinului ministrului economiei ºi finanþelor nr.
1969/2007 privind Reglementãrile contabile pentru persoanele juridice fãrã scop patrimonial.

Situaþia patrimonialã:

Activul net contabil existent la 31 decembrie 2009 este de 7.852.023 lei, faþã de 6.118.837 lei
la 31 decembrie 2008, având o creºtere de 1.733.186 lei, respectiv 28%.

În structura activului net contabil se constatã urmãtoarele evoluþii:

- valoarea activelor imobilizate la 31 decembrie 2009 este de 3.044.155 lei faþã de
3.063.790 lei la 31 decembrie 2007, având o scãdere de 1%;
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- valoarea activelor ciculante la 31 decembrie 2009 este de 4.971.719 lei faþã de
3.256.609 lei la 31 decembrie 2007, cu o creºtere de 52% datoritã în principal creºterii
plasamentelor în titluri de stat;

- cheltuielile în avans au crescut de la 3.500 lei în anul 2008, la 29.122 lei în anul
2009, diferenþa provenind din faptul cã în luna decembrie 2009 s-a editat, tipãrit ºi
expediat primul numãr din anul 2010 al revistei “Audit Financiar”, iar pentru res-
pectarea principiului independenþei exerciþiului, aceste cheltuieli au fost înregistrate
drept cheltuieli în avans;

- valoarea datoriilor la 31 decembrie 2009 este de 176.596 lei faþã de 186.028 lei la 31
decembrie 2008, cu o scãdere de 5% ºi reprezintã numai datorii faþã de furnizori
curenþi ºi obligaþii salariale ce au fost stinse integral în cursul lunii ianuarie 2010;

Ponderea fiecãrui element în structura activului net contabil se prezintã astfel:

- o pondere însemnatã în cadrul elementelor patrimoniale de activ o deþin activele imo-
bilizate (39%), respectiv 3.044.155 lei. În cadrul acestora, imobilizãrile corporale înre-
gistreazã la finele anului 2009, 2.987.035 lei ºi se concretizeazã în sediul Camerei,
mobilier, aparaturã biroticã, mijloace de transport etc.

- activele circulante deþin ponderea cea mai mare în cadrul elementelor patrimoniale,
respectiv 63%. Valoarea acestora la finele anului 2009 este de 4.971.719 lei. În cadrul
activelor circulante, disponibilitãþile bãneºti ºi plasamentele pe termen scurt repre-
zintã 96%.

- datoriile reprezintã 2.25% din totalul surselor de finanþare. Acestea se concretizeazã
în obligaþii faþã de furnizorii curenþi, precum ºi obligaþiile ce decurg din drepturile sala-
riale ce s-au stins în cursul lunii ianuarie 2010.

În cursul anului 2009, evoluþia fiecãrui element în structura activului net contabil se pre-
zintã astfel:

- activele imobilizate au scãzut cu 1% ºi aceasta se datoreazã cheltuielilor cu amorti-
zarea acestora;

- activele circulante au crescut cu 52%, iar în cadrul acestora, disponibilitãþile ºi
investiþiile financiare pe termen scurt înregistreazã o creºtere de 53%;

- datoriile au scãzut cu 5%, aceastã scãdere fiind datoratã faptului cã obligaþiile sala-
riale ºi faþã de furnizorii curenþi aferente lunii decembrie 2009 ºi care au fost achitate
în luna ianuarie 2010 au fost mai mici decât în perioada similarã a anului precedent.

Informaþiile de naturã financiar contabilã furnizate de bilanþ construiesc o imagine favorabilã
a poziþiei financiare a Camerei, aspect ce se poate observa prin gradul ridicat al capitalurilor
proprii (97.80% din sursele de finanþare ale Camerei) faþã de datoriile economice (2,20% din
sursele de finanþare ale Camerei).
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