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CAMERA AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMÂNIA (CAFR) 
DEVINE ORGANISM MEMBRU CU DREPTURI DEPLINE  
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Camera Auditorilor Financiari din România (CAFR), primul organism de experți în domeniul auditului financiar 

din România, a fost acceptat ca membru cu drepturi depline al proiectului Common Content, după ce a 

finalizat cu succes toate etapele privind respectarea procedurilor, inclusiv procesul de autoevaluare şi 

revizuire a calificării sale de către o echipă de examinare independentă.  

Hans van Damme, președintele Grupului de coordonare, organismul de conducere al proiectului Common 

Content, a anunțat: „În numele Grupului de coordonare, aș dori să felicit Camera Auditorilor Financiari din 

România pentru că a obținut calitatea de membru cu drepturi depline în cadrul proiectului Common Content. 

În contextul globalizării activităţii comerciale, al pieţei unice şi al armonizării normative, principalele 
instituţii contabile şi-au consolidat şi mai mult calificările profesionale în materie de contabilitate prin 
intermediul proiectului Common Content prin dezvoltarea, menţinerea şi unificarea standardelor 
profesionale de educație contabilă de înaltă calitate reflectate în calificările distincte ale acestor 
organisme şi recunoscute pe plan internațional ca răspunzând provocărilor generate de globalizare şi 
nevoilor diverselor părţi interesate. Implementarea cu succes a convergenţei de calificări pe plan 
naţional a fost evidențiată prin aplicarea unui proces riguros de revizuire sub supraveghere publică. 
Proiectul Common Content urmărește să internaționalizeze și să armonizeze în continuare rezultatele 
educaționale de înaltă calitate pentru competențele profesionale ale contabililor profesioniști, ale 
organismelor de contabilitate principale care fac obiectul globalizării şi să schimbe aşteptările 
publicului, păstrând în acelaşi timp punctele forte ale structurilor educaţionale, calificărilor şi 
denumirilor locale. 

Membrii comitetului de supraveghere, din care jumătate sunt membri independenţi cu drepturi depline, 
sunt responsabili de asigurarea faptului că procesele de aderare şi de respectare a procedurilor 
impuse de proiectul Common Content sunt realizate corect şi în temeiul cerinţelor impuse de proiectul 
Common Content. Comitetul de supraveghere raportează public concluziile sale în acest sens.  

Principalele 15 instituţii de contabilitate din cele 11 state membre majore ale Uniunii Europene sunt: 

Belgia Instituut van de Bedrijfsrevisoren / Institut des Réviseurs d’Entreprises 

Franţa Compagnie Nationale des Commissaires aux Comptes 

 Ordre des Experts-Comptables 

Germania Institut der Wirtschaftsprüfer 
 Wirtschaftsprüferkammer 

Irlanda Chartered Accountants Ireland 

Italia Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili 

România 
Olanda 

Camera Auditorilor Financiari din România 
Koninklijke Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants 

Marea Britanie 
 
Austria 
 
Polonia 
Spain 

Institute of Chartered Accountants in England and Wales 
Institute of Chartered Accountants of Scotland 
Kammer der Steuerberater und Wirtschaftsprüfer (membru asociat) 
Institut Österreichischer Wirtschaftsprüfer (membru asociat) 
Polska Izba Biegłych Rewidentów (membru asociat) 
Instituto de Censores Jurados de Cuentas de Espana (associate member) 
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CAFR a demonstrat că, prin eforturi susţinute, organismele profesionale de contabilitate din țările din afara 

Europei Occidentale sunt în măsură să îndeplinească standardele educaționale ridicate stabilite de proiectul 

Common Content și demonstrează că obţinerea calităţii de membru cu drepturi depline este un obiectiv 

realizabil și dezirabil şi pentru țările din Europa Centrală și de Est. Considerăm că realizarea CAFR va stimula 

şi alţi membri asociaţi în încercarea de a deveni membri cu drepturi depline. De asemenea, sperăm că alte 

organisme contabile profesionale care nu sunt încă membre, din Europa Centrală, de Nord şi de Est, să ia 

notă de succesul CAFR şi să ia în considerare apartenenţa la proiectul Common Content cu scopul de a 

obţine calitatea de membru cu drepturi depline şi, astfel, să se implice în discuţiile cu CEAOB privind 

armonizarea formării auditorilor în UE.”  

Ciprian Teodor Mihăilescu, preşedinte al CAFR a răspuns: „Camera este extrem de încântată că a obținut 

calitatea de membru cu drepturi depline în cadrul proiectului Common Content. Atunci când CAFR a devenit 

membru asociat la sfârşitul anului 2015, sub conducerea Consiliului CAFR de la acea vreme, ne-am exprimat 

intenția de a obține statutul de membru deplin în cel mai scurt timp, însă perioada de câțiva ani în care am 

avut doar calitatea de membru asociat s-a dovedit utilă pentru a obține o mai bună înțelegere a naturii 

proiectului și a impactului pe care calitatea de membru cu drepturi depline îl poate avea. Efortul necesar 

pentru a finaliza procesul de autoevaluare a depășit așteptările noastre inițiale, însă, în numele proiectului 

Common Content, Consiliul Superior al Ordinului Experţilor Contabili (CSOEC) din Franţa ne-a oferit asistenţa 

de care aveam nevoie pentru a ne redresa. Proiectul stabilește standarde educaționale ridicate, iar analizarea 

procesului de autoevaluare de către o echipă de examinare independentă este foarte detaliată. Prin 

dobândirea calităţii de membru cu drepturi depline al proiectului Common Content, CAFR a demonstrat, la 

nivel internațional, că deţine competenţe care corespund celor mai înalte standarde internaționale de educație 

şi membrii cu o extraordinar de bună pregătire profesională. Sperăm că guvernul român și autoritatea de 

supraveghere a auditului să recunoască nivelul înalt de performanță educațională a membrilor CAFR atunci 

când vor lua în considerare eventualele modificări ale programului educațional pentru auditorii din România. 

Adaptarea organismului nostru profesional și a membrilor săi la noul context legislativ în care își vor desfășura 

activitatea este un pas important care poate fi realizat doar prin proiecte coerente și viabile care se regăsesc 

în obiective strategice bine definite, ceea ce va contribui la menținerea gradului de relevanță a profesiei 

noastre şi în viitor. Vă pot asigura că vom avea o atitudine fermă în abordarea acestor provocări. Bazându-ne 

pe experiența noastră de a fi iniţial membri asociaţi, ca mai apoi să devenim membri cu drepturi depline, am 

dori să încurajăm şi alte organisme profesionale de contabilitate din Europa Centrală și de Est de a deveni 

membri asociaţi cu scopul de a obţine ulterior calitatea de membri cu drepturi depline.” 

Jens Wüstemann, preşedinte independent al Comitetului de supraveghere, a remarcat: “În numele 

Comitetului de supraveghere, aș dori să felicit reprezentanţii proiectului Common Content pentru acceptarea 

primului său membru cu drepturi depline din Europa de Est, iar CAFR pentru că a dobândit calitatea de 

membru cu drepturi depline. Un membru independent al Comitetului de supraveghere a monitorizat evaluarea 

realizată de echipa de examinare din România cu privire la procesul de autoevaluare, iar eu, în numele 

Comitetului de supraveghere, am monitorizat prin telefon discuţiile din cadrul Grupului de coordonare al 

proiectului Common Content şi votul privind dobândirea calităţii de membru cu drepturi depline. Amândoi vom 

raporta Comitetului de Supraveghere impresiile noastre favorabile despre modul în care s-au respectat  

procedurile. În următoarea reuniune din aprilie 2019, Comitetul de supraveghere va determina dacă Grupul de 

coordonare a îndeplinit, în mod corespunzător, toate etapele privind respectarea procedurilor și acordarea 
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calităţii de membru Camerei Auditorilor, după cum solicită documentaţia aferentă proiectului Common 

Content, şi va raporta public în legătură cu această decizie.” 

Documente aprobate privind proiectul Common Content pot fi consultate la adresa: www.commoncontent.com 

 

Întrebările mass-mediei pot fi adresate lui: 

Hans van Damme, Preşedinte, Grupul de coordonare al proiectului Common Content 

hcmvandamme@gmail.com 

Wolfgang Böhm, membru şi secretar, proiectul Common Content boehm@idw.de 

http://www.commoncontent.com/
mailto:hcmvandamme@gmail.com
mailto:boehm@idw.de

