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2019 – 20 de ani de excelență
Introducere
Misiunea CAFR de a construi pe o bază solidă
identitatea
şi
recunoaşterea
publică
a
profesiei de auditor financiar din România
rămâne o preocupare permanentă a Consiliului
Camerei.
Obiectivul
principal
al
CAFR
este
dezvoltarea
susținută
a
profesiei
şi consolidarea acesteia în noul context al
reformei în audit, care să permită auditorilor
financiari, membri ai CAFR, să ofere servicii de
audit financiar de o înaltă calitate, în
interesul publicului, în general, şi al
comunității de afaceri, în special.
Obiectivele CAFR
Pentru îndeplinirea misiunii sale
urmărește obiectivele sale permanente:

CAFR

● Să dezvolte profesia de auditor financiar din
România, asumându-şi responsabilitatea de
a proteja interesul public, militând ca auditorii
financiari să respecte cele mai înalte standarde
profesionale şi de conduită etică;
● Să reprezinte profesia de auditor financiar la
nivel național şi internațional şi să promoveze
interesele profesionale ale auditorilor financiari,
membri ai CAFR, în raporturile cu instituțiile
statului şi cu organizațiile profesionale naționale şi
internaționale din domeniu;
● Să dezvolte pregătirea profesională a auditorilor
financiari prin participarea activă la programele de
pregătire şi educație profesională organizate anual
de Cameră;
● Să asigure sistemul de monitorizare şi inspecții de
calitate a serviciilor prestate de membrii CAFR.
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Anul 2019 a marcat 20 de ani de la înființarea CAFR
Organizațiile profesiilor liberale reglementate trebuie să urmărească satisfacerea interesului general al membrilor
lor și al societății. CAFR are obligația practică și morală de a se apropia de membrii săi, de beneficiarii serviciilor
și de public și de a menţine un contact permanent cu aceștia. În acest sens, organizația noastră comunică, este
deschisă dialogului, respectă şi ia în considerare opiniile membrilor săi și ale societății în care își desfășoară
activitatea. Pentru membrii CAFR este important ca organizația care îi reprezintă să construiască și să extindă
relațiile la nivel național și international. Consolidarea imaginii auditorului financiar român rămâne o permanentă
preocupare a CAFR într-un spațiu public care se reconfigurează.

Anul 2019 găsește profesia de auditor financiar în implementarea reformei în audit.
 CAFR rămâne competentă pentru activitățile prevăzute la art. 3 alin. (3) lit. b)-e) şi alin. (4) lit. a)c) din OUG nr. 75/1999, respectiv pentru toate activitățile de audit financiar, exceptând auditul
statutar.
 La nivel internațional, CAFR este în continuare recunoscută ca un pion puternic, membru cu
drepturi depline al Federaţiei Internaţionale a Contabilor (IFAC), Accountancy Europe,
Proiectului Common Content și Federaţiei Internaţionale a experţilor Contabili Francofoni
(FIDEF).
 La nivel național, CAFR este în continuare preocupată de necesitățile pieței și de nevoile
auditorilor financiari, căutând permanent soluții pentru menținerea unui climat propice pentru
desfășurarea activității de audit financiar.
 Numărul membrilor a scăzut în ceea ce privește persoanele fizice ajungând la 4570 iar numărul
persoanelor juridice a rămas constant, totalizând un număr de 1013 firme de audit.
 CAFR militează pentru valorile fundamentale ale profesiei de auditor financiar: calitate, etică,
profesionalism.
 CAFR a avut și în anul 2019 reprezentanți desemnați în cadrul unor entități de interes pentru
profesie: dr. Ciprian Mihăilescu - Unitatea Centrală pentru Auditul Public Intern, conf. univ. dr.
Gheorghe Ialomițianu - în calitate de prim-vicepreședinte al Uniunii Profesiilor Liberale, Adrian
Popescu - în calitate de Președinte al Consiliul superior al Autorității pentru Supravegherea
Publică a Activității de Audit Statutar.
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Pregătire profesională - cursuri anuale de pregătire profesională
- peste 2985 de cursanți și peste 20 de cursuri gratuite pentru
membrii CAFR

București, 25 octombrie 2019 - Cel de-al VI-lea CONGRES al
profesiei de auditor din România
Întâlniri lunare regionale cu membrii CAFR în cadrul
Reprezentanțelor CAFR

Ghidul privind un Audit de Calitate - ediție actualizată, în parteneriat cu ICAS

ACTIVITĂȚI
2019

Ghidul privind implementarea Standardelor Internaționale de
Audit Intern

A fost aleasă Comisia de disciplină a CAFR

Comunicarea cu membrii CAFR

Demararea proiectului privind dezvoltarea unei aplicații de audit
Un nou website al CAFR
Implicarea și participarea ca membru deplin la Programul
Common Content
Vizibilitate internațională
Controlul calității - peste 265 de auditori inspectați în 2019
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Mesajul Președintelui CAFR
Dragi colegi,
Anul 2019 a fost marcat de aniversarea a 20 de ani a Camerei Auditorilor Financiari din România. 20 de
ani de eforturi continue în sprijinul poziționării și consolidării unei profesii noi în România. 20 de ani în
care am devenit o organizație puternică, vizibilă și activă pe plan național, european și global. 20 de ani
de când membrii noștri și interesele lor sunt pe primul plan în centrul activității noastre. 20 de ani de
calitate. 20 de ani de etică a profesiei. 20 de ani de profesionalism în tot ceea ce întreprindem.
Dar se așteaptă de la toți auditorii financiari și, prin urmare, și de la organzația care îi reprezintă, să
privească dincolo de cifre: să asigure transparență, să furnizeze o imagine de ansamblu, să analizeze și să
se auto-analizeze, să își propună obiective tangibile - în acord cu provocările de zi cu zi.
Anul 2019 a fost un an în care s-a dovedit eficiența noului model organizaţional al Camerei, având în
vedere rezultatele obținute, încadrate în țintele strategice asumate:
 Punerea bazelor unei alianțe între trei profesii membre ale Uniunii Profesiilor Liberale din
România (UPLR): ANEVAR – CCF – CAFR, cu avantaje multiple pentru membrii comuni,
 Demararea proiectului de lărgire a pieței de audit,
 Lansarea aplicației de auditare a situațiilor financiare,
 Publicarea de ghiduri profesionale actualizate, care să ofere asistență membrilor în furnizarea de
servicii de calitate.
Pe măsură ce pășim în era digitală - o perioadă de schimbări exponențiale, profesia de auditor financiar
din România va experimenta provocări noi. Digitalizarea tranzacțiilor și a proceselor, apariția de noi
tehnologii și metode de lucru le va permite auditorilor să amplifice puterea informației într-o lume
guvernată de date. Însă, datele sunt importante doar în măsura în care știm să le captăm, să le interpretăm
și să le raportăm. Multe funcții de rutină vor fi înlocuite de către soft-uri și automatizare, dar elementele
”umane” de consiliere, comunicare, atitudine etică și exercitare a raționamentului și scepticismului
profesional vor continua să rămână importante. Auditorii financiari vor fi nevoiți să lucreze în acord cu,
și folosind la maxim, tehnologia.
Această temă a auditorului viitorului a fost abordată în evenimentul internațional de amploare organizat
de CAFR în 2019, cel de-al VI-lea Congres al profesiei de auditor financiar din România, ale cărui
sesiuni plenare au abordat două valențe: ”reglementarea și așteptările societății”, ”tehnologizarea și
digitalizarea”. Congresul CAFR, prin succesul raportat, a reafirmat prestigiul profesiei de auditor
financiar din România, atât pe plan național, cât și internațional.
Dar nu vreau să insist prea mult pe ce a fost, istoria fiind importantă doar în măsura în care ne asumăm
lecțiile învățate și ne sprijină să privim cu optimism spre viitor.
Perioada care urmează, marcată de epidemia globală și de măsurile luate la nivel mondial pentru
contracararea efectelor virusului SARS-COV 2, va aduce schimbări unice și fără precedent pentru
societate și, implicit, pentru profesia de auditor financiar. Mai presus de orice, auditorii financiari vor
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trebui să își mențină pregătirea profesională la un nivel înalt și să își exercite raționamentul și
scepticismul profesional, la cele mai ridicate standarde de integritate. Această epidemie este un
eveniment total nou, o adevarată lebadă neagră și va trebui să învățăm să îi cuantificăm impactul asupra
profesiei, precum și asupra activităţii clienților noștri de audit.
Camera Auditorilor Financiari din România va fi alături de membrii săi, ca organism profesional,
sprijinind auditorii financiari să depășească provocările care vor veni, dat fiind efortul general concentrat,
necesar în vederea depășirii acestei crize.
Acum, mai mult ca oricând, profesia trebuie să fie unită. Cheile sunt dialogul și deschiderea spre
parteneriate solide, factori constanți în toate demersurile Camerei Auditorilor Financiari din România, de
la înființare și până în prezent. Suntem pregătiți mereu să fim deschiși, gata să colaborăm cu toate
sectoarele economiei și nu numai, să învățăm de la cei care au mai multă experiență decât noi, să
încheiem acorduri de parteneriat și schimb de experiență, să oferim instruire celor care au nevoie de
asistență și, prin acțiunile noastre, să ne desfășurăm permanent activitatea în interesul membrilor.
Auditorii trebuie să fie la curent cu ce se întâmplă și să realizeze că momentul transformării este acum.
Natura activității de audit capătă sensuri noi iar adaptabilitatea la schimbare este esențială. Ca orice
profesionist, auditorul financiar trebuie să fie agil, dispus să învețe și să își formeze aptitudini noi,
esențiale în aceste vremuri în care singura constantă este schimbarea.
În calitatea sa de partener strategic și de încredere pentru toate sectoarele economiei, Camera Auditorilor
Financiari din România va continua să joace un rol central și să asigure toate pârghiile astfel încât
membrii săi să fie suficient de bine pregătiți pentru a continua să adauge valoare și să genereze
performanță, pentru companiile în cadrul cărora activează și pentru clienții lor.
Anul care a trecut a fost intens iar viitorul nu se anunță deloc lipsit de provocări. Dar ne angajăm că le
vom depăși cu încredere și cu convingerea că principalul obiectiv al Camerei Auditorilor Financiari din
România a fost și va rămâne întotdeauna sprijinul acordat membrilor săi în vederea exercitării profesiei și
promovării imaginii de calitate, etică și profesionalism a auditorilor financiari.
Dr. Ciprian Teodor Mihăilescu
Președinte
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Mesajul Secretarului general al CAFR
Stimați auditori,
În anul 2019 am aniversat 20 de ani de existență a organismului nostru profesional și a fost un an pus sub
semnul valorii adăugate pe care Camera Auditorilor Financiari din România o poate aduce membrilor.
Am încercat să răspundem și să abordăm schimbările de pe piața serviciilor de audit prin reorganizare
internă, prin îmbrățișarea noilor tehnologii și prin dezvoltarea unor soluții și instrumente inovative care să
îi ajute pe auditorii financiari să își ducă la bună îndeplinire obiectivele.
Am depus numeroase eforturi în vederea creșterii capacității organizaționale și ne-am axat pe construirea
aptitudinilor echipei noastre, pentru a putea oferi servicii cât mai competitive membrilor și părților
interesate.
Deși în anul 2019 am stat sub umbrela schimbării, date fiind implicațiile legislative ale Legii 162/2017
privind auditul statutar al situaţiilor financiare anuale şi al situaţiilor financiare anuale consolidate şi de
modificare a unor acte normative, care modifică și completează prevederile OUG 75/1999 republicată,
privind activitatea de audit financiar, cu modificările și completările ulterioare, am căutat noi
oportunități de lărgire a pieței de audit, demarând discuții și corespondențe cu autoritățile și agențiile
naționale care gestionează opertori economici. Astfel, au fost încheiate până în prezent 2 acorduri de
cooperare, cu:
 Asociația Română de Franciză (ARF) și
 Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI).
Vom continua acest amplu proiect și în anul 2020, în vederea identificării posibilelor nevoi ale
instituțiilor Statului care se pot transforma în servicii de audit prestate de membrii CAFR.
Întotdeauna ghidați de o gândire inovatoare, ne îndreptăm permanent atenția către membrii noștri,
câutând să le furnizăm instrumente și metode eficiente prin care se pot perfecționa și își pot crește
performanța. Astfel, potrivit obiectivelor asumate în cadrul Conferinței CAFR din anul 2019, au fost
realizate următoarele acțiuni:
 Publicarea Ghidului pentru un Audit de Calitate, varianta actualizată, realizată în parteneriat cu
Institutul Contabililor Publici din Scoția (ICAS),
 Publicarea Ghidului privind Implementarea Standardelor de Audit Intern, ediția a II-a,
 Derularea procesului amplu de testare a unei aplicații de auditare a situațiilor financiare, care a
fost lansată în prima parte a anului 2020,
 Traducerea Ghidului de utilizare a ISA-urilor în auditul întreprinderilor mici și mijlocii, care
a fost publicat în 2020.
Întărirea valorii adăugate a serviciilor prestate de membrii CAFR clienților proprii presupune un nou
mediu digital. Demersurile planificate și avute în vedere vor ajuta la asigurarea unui feed-back pozitiv din
partea auditorilor financiari și a unui perspective de conștientizare a oportunităților. În anul 2019, scopul
nostru a fost creșterea satisfacției membrilor în interacțiunea cu Camera Auditorilor Financiari din
România și crearea de noi experiențe pentru utilizatorii soluțiilor digitale implementate:
- site-ul www.cafr.ro a fost regândit din temelii, fiind lansat într-un format mai dinamic şi cu un design
modern, ajustându-se automat în funcție de device-ul media utilizat (tabletă, telefon, laptop, etc.),
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- platforma de e-learning a CAFR, care asigură accesul membrilor la cursuri de pregătire profesională
continuă, beneficiază din noiembrie 2019, odată cu încărcarea online a cursurilor anuale, de un „marker”
care identifică finalizarea vizualizării fiecărei teme din cursul anual structurat. Acest contor integrat pe
pagina cursului permite identificarea de către fiecare cursant a procentului de parcurgere și finalizare a
cursului.
Credem că fundamentul nostru este reprezentat de calitate și pe parcursul anului care a trecut nu am
încetat să ne arătăm devotamentul față de această convingere. Am continuat să ne eficientizăm
procedurile în vederea uniformizării și alinierii sistemelor de asigurare a calității și de pregătire
profesională continuă la cele mai moderne practici la nivel internațional, prin prisma apartenenței noastre
la Rețeaua de Calitate a Auditului (QAN) și la Proiectul Common Content.
Pe plan intern, am continuat să ne consolidăm relațiile de colaborare cu asociațiile profesionale partenere,
prin crearea unei alianțe între trei organisme membre UPLR: ANEVAR – CCF – CAFR. Concret, această
alianță s-a tradus prin organizarea conferințelor naționale din anul 2019 la date foarte apropiate:
ANEVAR a organizat Conferința națională la București, pe data de 12 aprilie la Hotel Ramada Parc iar
CAFR și CCF au organizat Conferința auditorilor financiari, respectiv Conferința consultanților fiscali, în
data de 13 aprilie 2019 la Hotel Caro, București. Astfel, membrii comuni au avut costuri mai reduse de
transport și cazare.
Privind înainte, dincolo de provocările impuse de pandemia COVID-19, suntem conștienți și determinați
să ne urmărim țelurile și să trecem ”proba timpului”, astfel încât să rămânem o organizație cât mai
vizibilă, percepută ca un partener de încredere de către utilizatorii serviciilor noastre. Suntem încrezători
în viitor și îmbrățișăm inovațiile care vor redefini, probabil, profesia de audit financiar în anii ce vor veni.
Avem o echipă bine sudată și experimentată și o cultură internă guvernată de interesul față de necesitățile
auditorilor financiari. În această perioadă, mai mult ca oricând, ascultăm nevoile și cerințele membrilor
noștri, ne adaptăm și vom continua să o facem, poziționându-ne astfel încât să putem sprijini profesia să
rămână relevantă în mediul de afaceri actual, atât de fluctuant și presărat de provocări.
Adrian Popescu
p. Secretar general

CAFR – 20 de ani de excelență
Anul 2019 a marcat aniversarea a 20 de ani de funcționare a Camerei Auditorilor Financiari din România.
Înființată prin Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 75/1999 privind activitatea de audit financiar,
Camera Auditorilor Financiari din România a apărut ca o cerință a dezvoltării societății românești, în
contextul condiționalităților ce au decurs din racordarea țării noastre la o legislație modernă, consecventă
cu standardele europene din domeniu. OUG 75/1999 a fost elaborată cu asistența oferită de Guvernul
Marii Britanii prin Know How Fund, asigurându-se preluarea adecvată a prevederilor Directivei a VIII-a
a Uniunii Europene.
Reforma profesiei contabile și separarea unei noi profesii – cea de auditor financiar, a fost parte a
reformei economice și instituționale a României, în scopul tranziției la o economie de piață funcțională,
în vederea aderării la Uniunea Europeană.
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Ca parte a procesului de integrare a economiei românești în circuitul mondial, s-a inițiat alinierea
sistemului contabil la standarde și practici recunoscute pe plan internațional, auditul financiar devenind o
necesitate a asigurării aplicării consecvente a acestora.
Susținerea arătată de alte organisme de profil cu experiență și tradiție, precum Institutul Contabililor
Autorizați din Scoția (ICAS), una dintre cele mai vechi asociații profesionale din lume, a fost deosebit de
valoroasă și a facilitat alinierea noului nostru organism la cele mai reputate standarde globale, capabile să
asigure o calitate corespunzătoare a serviciilor de audit financiar prestate de auditorii din România.
În parcursul său, CAFR a cunoscut diferite stadii de dezvoltare, în care am reușit cu profesionalism şi
perseverență să aducem recunoașterea națională și internațională a unei profesii tinere în România. Prin
activitatea membrilor noștri, profesia de auditor financiar a câștigat o încredere sporită în rândul
operatorilor economici, consolidându-și astfel poziția alături de celelalte profesii din economie.
Cei 20 de ani de la înființare au fost marcați printr-un logo aniversar, imprimat în antetul tuturor
documentelor și al materialelor circularizate și transmise de Cameră pe parcursul anului 2019.
Această aniversare a fost celebrată în data de 25 octombrie 2019 în cadrul celui de-al VI-lea Congres al
Profesiei de Auditor Financiar din România, eveniment care a marcat și Ziua Națională a Auditorului
Financiar. În acest sens, titlul Congresului din acest an a fost unul sugestiv:„20 de ani de maturitate a
profesiei de auditor financiar în România – trecut, prezent şi viitor”. La eveniment au participat peste
300 de profesioniști ai auditului financiar din țară și din cadrul unor organisme internaționale.
Evoluțiile viitoare ale Camerei Auditorilor Financiari din România vor fi, cu siguranță, marcate de
procesul globalizării economice și de noi provocări, pe care vom încerca să le depășim cu profesionalism
și competență.

Valorile fundamentale ale CAFR

4.570 membri CAFR persoane
fizice

 Calitate
 Inovare
 Diversitate

1013 membri CAFR persoane
juridice

 Integritate
 Responsabilitate
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Paralel cu dobândirea recunoașterii pe plan
național, CAFR a depus, încă din primii ani
de la înființare, eforturi în vederea
consolidării și promovării sale pe plan
extern. Prin acțiuni susținute și consecvență,
Camera este în prezent membru cu drepturi
depline al Federației Internaționale a
Contabililor (IFAC), al Accountancy
Europe, al Proiectului Common Content,
al Federației Internaționale a Experților
Contabili Francofoni (FIDEF) și membru
instituțional al Asociaţiei Internaţionale
pentru Educaţie Contabilă şi Cercetare
(IAAER).

Auditori

CAFR

Interesul
public
Etică

Calitatea serviciilor de
audit
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Sediul central al CAFR este în București şi are în coordonare cinci reprezentanțe teritoriale:

•Prima reprezentanță a CAFR,
deschisă în 2010, este
dedicată membrilor din zona
Nord-Est: Bacău, Botoşani,
Iaşi, Neamţ, Suceava, Vaslui,
Vrancea, Brăila, Galați.

• Cea de a doua reprezentanță
a CAFR, deschisă în 2012,
deservește auditorii din zona
centrală: județele Brașov,
Covasna, Harghita, Mureș,
Prahova, Sibiu.

• Cea de treia reprezentanță a
CAFR, deschisă în anul 2014,
este dedicată membrilor din
zona Nord-Vest: județele Alba,
Bistrița Năsăud, Bihor, Cluj,
Maramureș, Sălaj, Satu Mare.

Iași

Brașov

ClujNapoca

•Cea de a patra reprezentanță
a CAFR, deschisă în 2015
pentru auditorii financiari din
zona Vest: județele Arad,
Caraș–Severin, Hunedoara,
Timiș.

•Cea mai nouă reprezentanță a
CAFR, deschisă în 2018,
pentru auditorii financiari din
zona Est și Sud-Est: județele
Constanța, Călarași , Tulcea.

Timișoara

Constanța
.

CAFR în 2019

92 de Hotărâri ale Consiliului CAFR, dintre care
27 de hotărâri au fost adoptate prin corespondenţă
electronică şi 65 de hotărâri au fost adoptate prin

Conducerea executivă a emis
49 de Dispoziții
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votul membrilor Consiliului CAFR, exprimat în
cadrul şedinţelor de Consiliu.
70 de Decizii ale Biroului permanent
265 de Inspecţii de calitate efectuate

43 de Ordine emise de Preşedintele CAFR

Continuăm să oferim servicii relevante pentru membrii noștri, conform reacțiilor primite la
Chestionarul privind satisfacția membrilor CAFR, derulat în 2019

Evoluția membrilor în ultimii 3 ani:

Anul

2016

2017

2018

2019

Număr de auditori
financiari la 31
decembrie

4397

4467

4668

4570

Număr de firme de
audit la 31 decembrie

964

960

1005

1013
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Evenimente care au marcat 20 de ani de activitate
Hotel CARO, București

Conferința națională CAFR

Peste 300 de participanți, auditori financiari

13 aprilie 2019
Alegerea Comisiei de disciplină a CAFR
Adoptarea a două Hotărâri ale Conferinței:
1. Hotărârea nr. 1 din 13 aprilie 2019 cu privire la
aprobarea materialelor prezentate în cadrul
Conferinței Camerei Auditorilor Financiari din
România din data de 13 aprilie 2019, publicată în
Monitorul Oficial al României, Partea I nr. 335 din
02 mai 2019,
2. Hotărârea nr. 2 din 13 aprilie 2019 privind
rezultatul votului pentru alegerea membrilor
Comisiei de disciplină a Camerei Auditorilor
Financiari din România, publicată în Monitorul
Oficial al României nr. 339 din 03 mai 2019.

Hotel JW Marriot Bucharest Grand Hotel

Cel de-al VI-lea Congres al profesiei de
auditor financiar din România
25 octombrie 2019

21 de reprezentanți de la 14 organizații
profesionale internaționale
Peste 300 de participanți români

" Două decenii de maturitate a profesiei de
2 sesiuni plenare și 4 ateliere
auditor financiar în România – trecut,
prezent și viitor"
Acoperire media și mass-media
36 de prezentări susținute în cadrul atelierelor
Congresului
18 sponsori ai evenimentului
Ziua Națională a Auditorului Financiar –
marcată în cadrul Congresului
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Ziua Națională a Auditorului Financiar – marcată printr-un moment
festiv în cadrul Congresului CAFR din 25 octombrie 2019 a constat în decernarea
următoarelor premii:







Premii pentru cooperare interinstituțională - Camerei Consultanților Fiscali şi Asociației Naționale a
Evaluatorilor Autorizați din România;
Premiul pentru rezultate remarcabile și promovarea profesiei la nivel național și international - Florin
Toma, preşedintele în exerciţiu al Accountancy Europe;
Premiul de „anduranță” acordat celui mai vechi auditor financiar, membru al CAFR, cu activitate şi în
prezent - prof. univ. dr. Marian Anghelache;
Premiul „CAFR crede în viitor” - prof. univ. dr. Vasile Răileanu, prorector Academia de Studii
Economice din București;
Premiul „CAFR crede în viitor” - Cercului de antreprenoriat al Școlii Superioare Comerciale „Nicolae
Kretzulescu”, profesor coordonator Hănțulie Cătălin Constantin;
Pentru sprijinul deosebit acordat prin participarea activă la grupurile de lucru ale CAFR, au fost oferite
diplome următoarelor persoane: Carmen Mataragiu, Iosif Nazarie, Doina Ştefan, Mircea Poenaru, Vasile
Andrian, Corina Listoschi, Diana Vasilescu, Luminița Ristea, Laurențiu Zegrea, Șerban Vasiliu, Corina
Țibulcă, Ana Ghimpău, Marilena Berheci.

În cadrul acestei ceremonii au fost înmânate și premiile de excelenţă ale revistei „Audit Financiar” pentru cele
mai bune articole publicate în 2019, autorilor: prof. univ. dr. Nicoleta Farcane şi asist. cerc. dr. Delia Deliu,
pentru articolul „Mize şi provocări privind activitatea auditorului în era blockchain” şi conf. univ. dr. Daniel
Botez pentru articolul „Studiu comparativ la nivel european privind criteriile care determină obligaţia
auditării situaţiilor financiare şi modul de organizare a organismului de supraveghere a auditului
statutar”.
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Acorduri de cooperare
Într-un cadru general global, nicio organizație nu poate acționa
eficient izolată. Este necesară cooperarea cu alte instituții
relevante care pot oferi asistență sau cu care se poate derula un
schimb de cunoștințe. Astfel, CAFR a continuat demersurile și
acțiunile privind stabilirea unor relații de lucru cu o gamă largă
de parteneri care împărtășesc aceleași interese.
În 2019 au fost semnate acorduri de cooperare cu:
Institutul Bancar Român (IBR)
Acordul prevede dezvoltarea unui cadru de colaborare reciprocă,
în vederea derulării de acțiuni comune în materie de educație,
formare profesională și promovarea importanței dezvoltării
sistemului financiar-bancar și a tehnologiei financiare ca factor
de creștere a mediului economic.
În baza acestui acord, membrii CAFR care participă la
programele IBR (cursuri, seminarii, conferințe și/sau alt gen de
evenimente), beneficiază de o reducere de 15% față de tariful
standard.













Acorduri de cooperare
Activități interne
Relația cu ASPAAS
Activitatea
reprezentanțelor CAFR
Sistemul de asigurare a
calității
Pregătirea profesională
continuă
Litigiile în care CAFR este
parte
Activitate internațională
Activitatea privind
răspunderea disciplinară
Publicații
Comunicare și imagine

Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI)
Prin acest protocol, CAFR și ANCPI au convenit să colaboreze în vederea demarării de acțiuni și evenimente
comune pentru susținerea și îmbunătățirea rolului și importanței auditului financiar la întărirea și creșterea
credibilității activității entităților economice, promovării celor mai bune practici ale profesiei de auditor financiar și
a reglementărilor naționale și europene specifice în domeniu. Partenerii urmează a se informa și consulta reciproc
cu privire la inițiativele legislative și procedurile de lucru elaborate, care vizează auditul financiar, în zona de
activitate de interes comun, pentru evitarea adoptării unor reglementări inadecvate și aplicării eronate a legislației
aplicabile.
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Asociația Română de Franciză (ARF)
CAFR și ARF s-au angajat să coopereze pentru identificarea unor activități menite să asigure schimburi de
experiență cu privire la acțiunile și proiectele derulate, având drept obiectiv desfășurarea adecvată și eficientă a
sarcinilor și responsabilităților fiecăreia.
Ambii parteneri vor colabora în vederea organizării în comun a unor evenimente: conferințe naționale și
internaționale, sesiuni de comunicări științifice, mese rotunde și seminarii cu subiecte de interes pentru industria
serviciilor financiare.

Activităţi interne
În cursul anului 2019 au fost organizate o serie de întâlniri şi evenimente profesionale, atât cu membrii
Camerei, cât şi cu reprezentanţi ai mediului de afaceri, ai mediului academic, ai celorlalte organisme
profesionale din domeniu, ai agențiilor și autorităţilor de reglementare dar şi cu reprezentanţi din cadrul
instituţiilor statului.
Ca în fiecare an, în 2019 ne-am întâlnit și în cadrul Conferinței anuale de la București, la data de 13
aprilie, un eveniment în cadrul căruia membrii noștri sunt cei care hotărăsc bunul mers al instituției,
stabilesc planurile de viitor, principalele direcții de acțiune, dar și modul de asigurare a resurselor
financiare necesare funcționării CAFR. Cu această ocazie, în cadrul lucrărilor au fost aleși membrii
Comisiei de disciplină a CAFR, pentru un mandat de 3 ani.
Printre evenimentele interne la care a fost prezentă Camera Auditorilor Financiari din România în 2019,
putem enumera:















02 februarie 2019, Cluj Napoca, ANEVAR – Evaluarea pentru raportare financiară şi impozitare, Grand
Hotel Italia
14 – 15 februarie 2019, Bucureşti – TAX EuForum 2019, JW Marriott Grand Hotel
22 februarie 2019, Predeal, AFER – Adunarea Generală, Centrul de perfecţionare Complex Predeal „Ion
Ghe. Roşca” ASE
28 martie 2019, Bucureşti, ASF – Gala EduFin – Educaţia financiară în cadrul Global Money Week,
Cercul Militar Naţional
09 aprilie 2019, Bucureşti, Camera Deputaţilor, Comisia buget, finanţe şi bănci – Dezbatere asupra
Proiectului de lege pentru modificarea şi completarea Legii contabilităţii 82/1991
10 aprilie 2019, Bucureşti, UPLR – CEPLIS /Conprofessional, întâlnire privind informarea referitoare la
libera circulaţie a profesioniştilor liberali
10 aprilie 2019, București – CEPLIS, Camera Consultanţilor Fiscali, Întâlnire cu delegaţia comună a
Consiliului European al Profesiilor Liberale
12 aprilie 2019, Piteşti, Universitatea “Constantin Brâncoveanu” – Conferinţa știinţifică internaţională
„Contabilitatea şi finanţele – limbaje universale ale afacerilor”
12 aprilie 2019, Bucureşti, Hotel Ramada Plaza – Conferinţa Naţională a ANEVAR
13 aprilie 2019, Bucureşti, Hotel Caro – Conferinţa Naţională a CCF
18 aprilie 2019, Bucureşti, ONPCSB – 20 de ani de activitate a Unităţii de Informaţii financiare a
României, Institutul Naţional de Statistică
13 mai 2019, Bucureşti, World Trade Center – Lansare program politic PNL
13 – 15 mai 2019, Bucureşti, Camera Consultanţilor Fiscali – „Întâlnire cu reprezentanţi ai profesiilor
liberale şi reprezentanţi ai partidelor politice”
31 mai 2019, Bucureşti, ANEVAR – „Balul Evaluatorilor”
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06 – 07 iunie 2019, Alba Iulia, Universitatea „1 Decembrie 1918” – Conferinţa „Actualităţi în business şi
în managementul financiar‟
06 – 08 iunie 2019, FEEA Timişoara – Conferința internațională „Tendințele economice actuale în țările
emergente și în curs de dezvoltare”
27 iunie 2019, Bucureşti, UPLR – Comitetul consultativ pentru dezvoltarea IMM-urilor
02 iulie 2019, Bucureşti, Ministerul Fondurilor Europene – Întâlnire informală
04 iulie 2019, Bucureşti, Autoritatea de Audit – Întâlnire profesională, Perfectarea condiţiilor de
colaborare între cele două entităţi
25 iulie 2019, Bucureşti, Consiliul Naţional al Întreprinderilor Private Mici şi Mijlocii din
România (CNIPMMR) – Carta Albă a IMM-urilor din România, ediţia XVII, Hotel Intecontinental
28 august 2019, Bucureşti, Autoritatea Electorală Permanentă – Întâlnire profesională cu Preşedintele
AEP privind identificarea posibilelor activităţi şi servicii prestate de către auditorii financiari
11 septembrie 2019, Bucureşti, Agenţia Naţională pentru resurse minerale (ANRM) – Intâlnire
profesională
17 septembrie 2019, Bucureşti, Ministerul Fondurilor Europene – Întâlnire informală

Pe parcursul anului 2019, Camera şi-a consolidat colaborarea şi cu celelalte organizații şi organisme
profesionale interne (Camera Consultanților Fiscali, Asociația Națională a Evaluatorilor, Uniunea
Națională a Practicienilor în Insolvenţă), dar şi cu mediul universitar și cu Asociația Facultăților de
Economie din România (AFER).

Mediul academic

Agenții și autortăți de
reglementare ale
Statului

Asociații profesionale

CAFR
Autoritatea de
Supraveghere Publică
a Activității de Audit
Statutar

Marile firme de audit

Uniunea Națională a
Profesiilor Liberale
din România
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Într-o perioadă în care competitivatea se traduce prin succesul în practică, Camera recunoaște importanța
consolidării relațiilor cu mediul de afaceri.
În baza bunelor relații de colaborare derulate de-a lungul timpului, în data de 28 mai 2019 a avut loc o
întâlnire de lucru între reprezentanții conducerii CAFR și reprezentanții celor mai importante
firme de audit din România (Top 15), în vederea discutării unei serii de aspecte care vizează activitatea
de audit financiar și clarificării, împreună cu instituțiile relevante din domeniu, a aplicabilității și
interpretării anumitor prevederi din Legea 162/2017 privind auditul statutar al situațiilor financiare
anuale și al situațiilor financiare anuale consolidate și de modificare a unor acte normative (Legea
162/2017).

Relația cu ASPAAS
În anul 2019, Camera Auditorilor Financiari din România a fost deschisă dialogului și cooperării cu
Autoritatea pentru Supravegherea Publică a Activității de Audit Statutar (ASPAAS). În acest sens,
s-au purtat discuții și corespondențe privind activitatea desfășurată în interesul membrilor comuni.
Secretarul general al Camerei, Adrian Popescu a fost reales în funcția de președinte al Consiliului
Superior al ASPAAS, ca recunoaștere a importanței și necesității implicării organismului profesional în
activitatea autorității de supraveghere, cu toate că rolul Consiliului Superior este doar unul consultativ,
lipsit de atribuții decizionale.
Dat fiind că în 2019 ASPAAS a lansat platforma de raportare, prin intermediul Compartimentului
Servicii și Asistență Membri, Camera a pus la dispoziția membrilor săi documentele de autorizare și
înregistrare în Registrul membrilor. Cu toate că CAFR a solicitat ASPAAS prin adresa nr.
3014/20.08.2019 clarificări privind necesitatea solicitării pentru raportarea către ASPAAS a altor
documente care să ateste autorizarea de auditor financiar, în afara certificatului de auditor, și a solicitat
stabilirea unei întâlniri pentru clarificare, ASPAAS a răspuns într-un mod inadecvat solicitării CAFR și a
refuzat stabilirea unei întâlniri. Astfel, au fost eliberate atât Hotărâri ale Consiliului CAFR pentru
auditorii înscriși începând cu luna august 2010 și februarie 2011 pentru firmele de audit, cât și adeverințe
care atestă autorizarea și înscrierea în Registrul public (ținând cont de legislația anterioară) pentru
auditorii financiari/firmele de audit înscrise la Cameră înainte de august 2010. Până în decembrie 2019 au
fost eliberate peste 2500 de documente în vederea raportării auditorilor financiari la ASPAAS. CAFR a
condiderat că, sub aspectul solicitării de către ASPAAS a unor documente neprevăzute de Legea
162/2017, ASPAAS a birocratizat excesiv profesia de auditor financiar. În acest sens, CAFR a transmis
către ASPAAS, la data de 17 septembrie 2019, Memoriul privind înlăturarea barierelor birocratice din
activitatea auditorilor financiari, cu nr. 3400/17.09.2019, memoriu comunicat și Ministerului Finanțelor
Publice, demers care a rămas fără răspuns.
Ca parte a procesului de înscriere a candidaților la examenul de competență profesională, sesiunea
noiembrie – decembrie 2019, Autoritatea pentru Supravegherea Publică a Activității de Audit Statutar a
solicitat Camerei documente doveditoare pentru 48 de candidați, cu privire la stagiul efectuat la CAFR,
sesiunile de examen de competență profesională organizate de CAFR la care au participat - dacă a fost
cazul și probele susținute, respectiv notele obținute, în cadrul sesiunilor examenului de competență
profesională anterioare, organizate de CAFR, după caz.
Compartimentul admitere, pregătire continuă și stagiari a verificat, pentru fiecare candidat indicat,
situația solicitată de ASPAAS și a întocmit fișe individuale care au fost transmise autorității de
supraveghere prin adresele nr. 4097/06.11.2019 și nr. 4146/07.11.2019.
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Sunt comunicate periodic către ASPAAS, spre informare, hotârârile Consiliului CAFR privind atribuirea
calității de membru al Camerei, retragerea calității de membru și suspendarea exercitării activității de
membru al CAFR.
ASPAAS a fost informată permanent cu privire la unele neconcordanțe existente între Registrul public
electronic și în Registrul membrilor CAFR (adresele nr. 1852/09.05.2019, nr. 2107/22.05.2019, nr.
2746/05.08.2019 și 3993/06.11.2019/3993/28.11.2019).
Deoarece au existat unele divergențe cu privire la înțelegerea și aplicarea Legii 162/2017, în lipsa unui
dialog constructiv între ASPAAS și CAFR, anul 2019 a înregistrat pe rolul instanțelor judecătorești un
număr semnificativ de dosare, în care cele două instituții se judecă pentru a clarifica unele aspecte rămase
în divergență, pe subiecte cum ar fi: contribuția CAFR la finanțarea activității ASPAAS, autorizarea
persoanelor cu calificare ACCA și ICAEW, anularea unor Ordine ale ASPAAS prin care persoane cu
calificare ACCA sau ICAEW au fost înscrise în Registrul public electronic, taxele și cotizațiile percepute
de CAFR.
Pe scurt, îi informăm pe membrii profesiei că relația cu ASPAAS este una dificilă, nicio invitație spre
comunicare inițiată de Cameră nu a avut rezultate pozitive, deși există un interes permanent al CAFR de a
colabora cu autoritatea de supraveghere.
În anul 2019 au fost comunicate către ASPAAS mai multe adrese prin care s-a solicitat colaborarea pe
subiecte de interes pentru profesie, dintre care enumerăm:
- Acordarea vizei. ASPAAS a instituit acordarea unei vize temporare, document neprevăzut de
Legea 162/2017, în lipsa unei norme care să stabilească o astfel de viză. Nu s-a dorit găsirea unei
căi de comunicare pe această temă cu CAFR și identificarea unei soluții comune deși a existat un
schimb de adrese în acest sens.
- Pregătirea profesională. Cu toate că CAFR a înaintat către ASPAAS un proiect de Acord de
cooperare cu privire la recunoașterea pregătirii profesionale a auditorilor financiari, solicitând
prin adresa nr. 273/22.01.2019 analizarea în comun a oportunității stabilirii în favoarea auditorilor
financiari a recunoașterii pregătirii profesionale, autoritatea de supraveghere a refuzat încă o dată
cooperarea cu CAFR, preferând, în schimb, să recunoască pregătirea profesională organizată de
CECCAR sau de CCF. Pentru CAFR a fost inexplicabilă o astfel de atitudine necooperantă și în
defavoarea auditorilor financiari.
- Nerecunoașterea de către ASPAAS a actelor administrative (Certificate și Autorizații) emise de
către CAFR ca documente justificative pentru autorizarea în vederea exercitării activității de
audit financiar.
- Contestarea de către ASPAAS a rolului CAFR de autoritate competentă în domeniul său de
activitate, care reglementează şi monitorizează desfășurarea activităților de audit financiar în
România, altele decât auditul statutar.
Un alt subiect al anului 2019 a constat și în cercetarea disciplinar-administrativă începută de ASPAAS
împotriva membrilor Consiliului CAFR, care nu a avut la bază vreo procedură scrisă și care nu a fost
derulată de organul competent din cadrul ASPAAS, respectiv Comisia de disciplină.
La data de 12 martie 2019, la sediul CAFR, pe numele tuturor membrilor Consiliului Camerei au fost
primite ”convocări” în vederea desfășurării cercetării administrativ-disciplinare, de către ASPAAS.
Convocările nu au fost însoțite de niciun alt act, autosesizare sau sesizare, având menționată precizarea
”în vederea realizării procedurii cercetării administrativ-disciplinare”.
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La acea dată nu exista aprobată și publicată, potrivit principiului transparenței, nicio Procedură
disciplinară care să fi reprezentat baza legală în temeiul căreia să se poată desfășura de către ASPAAS,
prin Comisia de disciplină, o eventuală cercetare administrativ-disciplinară.
Toți membrii Consiliului CAFR au fost citați la sediul ASPAAS în data de 20 martie 2019, iar cei care sau prezentat au aflat că au fost convocați în vederea audierii. Audierea urma să se desfășoare în fața
unor persoane (salariați ai ASPAAS- funcționari publici) și nu în fața Comisiei de disciplină a ASPAAS,
așa cum ar fi fost legal, aceasta fiind singura structură din cadrul autorității de supraveghere care are
competența să cerceteze disciplinar membrii Consiliului CAFR, potrivit art. 83, alin (10) lit. c) din Legea
nr. 162/2017.
Deoarece APSAAS nu a putut pune la dispoziția membrilor Consiliului CAFR o procedură disciplinară
adoptată în sensul efectuării cercetării administrativ-disciplinare pentru care au fost chemați și punând la
îndoială competența Comisiei de analiză numită la nivelul ASPAAS - persoane din cadrul salariaților
ASPAAS, audierile nu au putut avea loc.
După data de 20 martie 2019 Consiliul CAFR nu a fost informat de autoritatea de supraveghere dacă
procedura inițiată a avut vreun rezultat, dacă a fost suspendată, întreruptă sau dacă s-a finalizat în vreun
fel.

Activitatea reprezentanțelor CAFR
Misiunea reprezentanțelor regionale este de a deservi membrii din zona de arondare alocată, prin
facilitarea accesului la activitățile curente derulate de Cameră. De asemenea, reprezentanțele promovează
interesul profesional al membrilor CAFR prin asigurarea vizibilității la nivel regional, prin apropierea de
profesia noastră a mediului de afaceri, a celui instituțional și universitar.
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În cursul anului 2019, obiectivul principal al reprezentanțelor regionale ale CAFR a fost deservirea
membrilor Camerei din teritoriu, prin:
Obținerea vizei de
exercitare a activităților
de audit financiar,
altele decât auditul
statutar

Facilitarea îndeplinirii
obligațiilor față de CAFR

Achiziționarea
publicațiilor profesionale
de specialitate emise de
CAFR

Menținerea unui contact
permanent cu membrii din
plan local

Organizarea de
cursuri de pregătire
profesională, întâlniri
de lucru și mese
rotunde

În cadrul reprezentanțelor CAFR au fost organizate, pe parcursul anului 2019, 18 întâlniri profesionale
cu membrii din zona arondată, în care au fost prezentate și dezbătute teme profesionale, de actualitate
pentru activitatea pe care o desfășoară, precum: Declarația unică 2019 – implicații practice, Prețurile de
transfer la nivel european, Raportul de audit intern, Efectul implicării consultanților în evaluare în
procesul de auditare a valorii juste, Modificările aduse de Ordinul nr. 1802/2014 și Ordinul nr.
2844/2016 și implicațiile acestora în auditul statutar, Consolidarea situațiilor financiare, Auditul valorii
juste, Ultimele schimbări legislative în Codul Fiscal, Aspecte practice și implicații pentru activitatea
auditorilor financiari, rezultate din incheierea polițelor de asigurare obligatorie de risc profesional,
Cunoașterea și aplicarea modificărilor legislative cu privire la auditul financiar.

Sistemul de asigurare a calității
Aria de cuprindere
În anul 2019 au fost cuprinse în revizuirile de calitate
misiunile de audit financiar, alte activităţi şi servicii
profesionale desfăşurate de către un număr de 265
auditori financiari, din care 111 (42%) sunt auditori
persoane fizice şi 154 (58%) auditori persoane juridice,
având localităţile de reşedinţă în București și în judeţele:
Alba, Argeș, Bistriţa-Năsăud, Brăila, Braşov, Buzău,
Călăraşi, Cluj, Constanța, Covasna, Dâmboviţa, Dolj,
Galați, Giurgiu, Gorj, Harghita, Ialomiţa, Iași, Ilfov,
Mureş, Olt, Prahova, Sibiu, Suceava, Teleorman, Tulcea,
Vâlcea şi Vrancea.

Prin Compartimentul de Monitorizare,
Control,
Competenţă
și
Cercetare
Profesională
(CMCCCP),
Camera
Auditorilor Financiari din România
efectuează revizuiri pentru asigurarea
calităţii activităţii de audit financiar, altul
decât cel statutar, precum şi a altor
activităţi
şi
servicii
profesionale
desfăşurate de auditorii financiari,
persoane fizice şi firme de audit, potrivit
legii.
În exercitarea atribuţiilor prevăzute de art.
5 alin. (6) lit. b) din OUG 75/1999 privind
activitatea de audit financiar, CMCCCP a
efectuat misiuni de revizuire a calităţii
activităţii
desfăşurată
de
auditorii
financiari, persoane fizice şi firme de
audit, membri CAFR.
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Comparativ cu perioadele corespunzătoare din anii anteriori, aria de cuprindere în inspecţia de calitate
prezintă următoarea dinamică:
Perioada

Auditori
inspectaţi
din care:

Auditori
evaluați

Auditori
financiari
persoane
fizice
total/evaluaţi

%
total/evaluaţi

Firme de audit
Total/evaluate

%total/
evaluaţi

2019

265

199

111/78

42%/39%

154/121

58%/61%

2018

386

313

201/148

52,1%/47,3%

185/165

47,9%/52,7%

2017

305

293

142/133

47%/46%

163/160

53%/54%

2016

301

290

148/141

49%/49%

153/149

2019/2018

66%

64%

56%/53%

X

83%/73%

X

2018/2017

126%

107%

141%/112%

X

113%/103%

X

2017/2016

101%

101%

96%/94%

X

107%/107%

X

2016/2015

98%

99%

72%/73%

X

150%/148%

X

51%/51%

Dinamica

Din datele prezentate anterior rezultă faptul că, din cei 265 de membri ai Camerei, inspectaţi în anul
2019, s-au atribuit calificative unui număr de 199 de auditori financiari.
În cazul auditorilor financiari cărora nu li s-a acordat un calificativ în urma desfășurării inspecțiilor de
calitate de către echipele de inspecţie, s-au încheiat doar note de constatare, întrucât aceștia fie au
desfășurat doar misiuni de audit statutar sau alte activităţi care nu intră în sfera de verificare a CMCCCP,
precum consultanţă financiară, audit intern la entităţi publice, fie au declarat în raportul anual doar
avansuri pentru misiuni ce urmează a se finaliza.

Numărul auditorilor financiari care au desfășurat misiuni de altă natură şi audit financiar sau doar misiuni
de altă natură, se prezintă astfel:
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Nr. Activitatea
crt.

1

Proceduri convenite

2

Audit intern externalizat

Numărul auditorilor
financiari care au
desfăşurat misiuni de
altă natură şi/doar
misiuni audit financiar,
altul decat cel statutar
19

Numărul auditorilor
financiari care au
desfăşurat doar
misiuni de altă natură

Totalul auditorilor
financiari care au
desfăşurat misiuni
de altă natură

75

94

9

55

64

Constatările şi rezultatele inspecţiilor de calitate efectuate în anul 2019

Calificativ

Firme de audit

Persoane fizice

număr

%

număr

A

103

67%

60

B

17

11%

C

1

D

Total an 2019

Total an 2018

Total an 2017

număr

%

număr

%

număr

%

42%

163

61%

187

48%

167

55%

13

12%

30

11%

88

23%

72

24%

1%

4

4%

5

2%

33

9%

39

13%

0

0%

1

1%

1

1%

5

1%

15

5%

Subtotal

121

79%

78

70%

199

75%

313

81%

293

96%

Fără
calificativ

33

21%

33

30%

66

25%

73

19%

12

4%

Total

154

100%

111

100%

265

100%

386

100%

305

100%

%

Verificarea respectării de către auditorii financiari inspectaţi a legislaţiei în domeniul prevenirii
şi combaterii spălării banilor şi finanţării terorismului
Un obiectiv important al revizuirilor de calitate desfăşurate de CMCCCP îl reprezintă verificarea
respectării legislaţiei CAFR în domeniul spălării banilor. Mai precis, pe lângă obiectivele de control
verificate de inspectorii CMCCCP în acest domeniu, se verifică, printr-un chestionar stabilit împreună cu
reprezentanții ONPCSB, o serie de aspecte prevăzute atât în Legea pentru prevenirea şi combaterea
spălării banilor şi finanţării terorismului, cât şi în Hotărârea CAFR nr. 68/2015 prin care s-au aprobat
„Normele privind instituirea de către auditorii financiari a măsurilor de prevenire și combatere a
spălării banilor și a finanțării terorismului”. Spre exemplificare, se verifică dacă auditorul financiar a
documentat clasificarea clienţilor săi în funcţie de riscul asociat fiecăruia, precum și dacă a identificat
beneficiarul real pentru fiecare client în parte.
Din totalul celor 265 de inspecţii de calitate derulate în anul 2019, cu privire la respectarea de către
membrii CAFR a prevederilor Legii pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării
terorismului şi Hotărârii CAFR nr. 68/2015 au rezultat următoarele:
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-

auditori financiari care nu au desemnat, printr-un act intern, persoana responsabilă pentru punerea
în aplicare a prevederilor referitoare la prevenirea și combaterea spălării banilor;
auditori financiari care nu au notificat ONPCSB cu privire la desemnarea persoanei responsabile
pentru punerea în aplicare a prevederilor referitoare la prevenirea și combaterea spălării banilor;
auditori financiari care nu au asigurat instruirea angajaților cu privire la prevenirea şi combaterea
spălării banilor şi a finanţării terorismului;
auditori financiari care nu au documentat clasificarea clienților în funcție de risc;
auditori financiari care nu au aplicat măsurile care se impun, în funcție de riscurile asociate
fiecărui client, respectiv măsuri standard, măsuri simplificate sau măsuri spulimentare;
auditori financiari care nu au aplicat politicile și procedurile de cunoaștere a clienților și nu au
identificat beneficiarul real pentru fiecare client;
auditori financiari care nu au verificat existența vreunei sancțiuni internaționale aplicată
acționarilor clientului, pe site-ul ONPCSB, în mod special în cazul persoanelor juridice ai căror
acționari sunt cetățeni străini.

Auditorii financiari inspectați în anul 2019 nu au identificat, pe parcursul misiunilor de audit desfăşurate,
tranzacții asupra cărora au avut suspiciuni că ar fi avut ca scop spălarea banilor sau finanțarea
terorismului.
Compartimentul Monitorizare, Control, Competenţă şi Cercetare Profesională a coordonat în anul 2019
proiectul de testare a unei aplicații de audit, care să ușureze și să organizeze mai eficient activitatea de
auditare a situațiilor financiare, în vederea menținerii unui înalt grad de profesionalism în cadrul
serviciilor derulate de membrii Camerei. Testările au avut loc atât intern, prin intermediul angajaților
CMCCCP, cât și în cadrul unor comitete de lucru din care au făcut parte aproximativ 50 de auditoripersoane fizice și juridice, din mai multe județe din România.
La data întocmirii prezentului raport anual, aplicația de audit a fost deja lansată și este disponibilă pentru
achiziționare, fiind având la bază ultima ediție a Ghidului pentru un Audit de Calitate, ediția 2019 și
răspunzând nevoilor unei firme mici și medii de audit.

Pregătirea profesională continuă
Camera are rolul de a facilita oportunitățile continue de dezvoltare profesională pentru membrii săi și de a
menține competența profesională a acestora. Programul anual de pregătire profesională continuă al
CAFR are la bază propunerile participanților și noile tendințe legislative și normative în domeniul
financiar-contabil.
Pregătirea profesională continuă are caracter obligatoriu pentru toţi membrii Camerei, auditori financiari
activi sau non-activi şi constă în efectuarea a 40 de ore anual: 20 de ore de pregătire structurată şi 20
de ore de pregătire nestructurată.
Anul 2019 a reprezentat al VIII-lea an în care cursurile anuale de pregătire profesională structurată
pentru auditori au fost organizate exclusiv de către CAFR (în format clasic și e-learning). În plus față de
cursurile structurate, pentru a veni în sprijinul membrilor, au fost puse la dispoziția acestora, prin
intermediul platformei e-learning, și 20 de ore de cursuri nestructurate.
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Cursurile organizate în sistem clasic au
avut loc în perioada 27 septembrie – 11
octombrie 2019 la București și în cadrul
fiecărei reprezentanțe regionale a CAFR.

La data întocmirii acestui raport, din
cei 4.570 de membri ai Camerei,
2.985 de auditori financiari şi-au
îndeplinit
obligaţia
pregătirii
profesionale continue structurate
pentru anul 2019.

Cursurile oferite de CAFR în anul 2019:
 Cursuri de pregătire profesională structurată – 20 de ore (sistem clasic și sistem e-learning);
 Cursuri de pregătire profesională nestructurată – 20 de ore (sistem e-learning);
 Cursuri pentru auditorii care au obținut calificativul B, C sau D, în urma inspecțiilor de calitate
efectuate în anul 2018 – 10 ore (sistem e-learning);
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Seminarul de instruire profesională pe teme de combatere a spălării banilor, organizat cu sprijinul
Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor (ONPCSB), la sediul CAFR din București,
în data de 9 mai 2019.

Gradul de satisfacție al participanților la cursurile de pregătire oferite de CAFR

Utilitatea tematicii
cursurilor
excelent

22%

0%
3%

foarte bine
bine
satisfăcător

75%

nesatisfăcător

Dotări logistice și locații
16%

excelent

0%
2%

foarte bine
bine

82%

satisfăcător
nesatisfăcător

Gradul de documentare a
suportului de curs

21%

excelent

0%
3%

foarte bine
bine

76%

satisfăcător
nesatisfăcător

Platforma de e-learning
Anul 2019 reprezintă al IV-lea an de funcționare a platformei de e-learning, creată pentru a veni în
întâmpinarea membrilor Camerei și urmăreşte tendința de modernizare a accesului la pregătire prin
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implementarea instrumentelor digitale. Astfel, accesul la cursuri este garantat 24h/24, 7 zile/7 iar
participanții individuali își pot gestiona eficient și rapid pregătirea profesională (înscriere la cursuri,
parcurgere filmări, descărcare certificate de participare etc.), fiind implicate costuri reduse și scutind
timpul necesar deplasărilor.

Perfecționarea platformei de e-learning este un proces continuu și un obiectiv permanent al Camerei. Ca
noutate, în noiembrie 2019, odată cu încărcarea online a cursurilor anuale, s-a introdus un „marker” care
identifică finalizarea vizualizării temei din curs. Acest „marker” este integrat într-un contor pe pagina
cursului de pregătire structurată, cursantul putând astfel identifica procentul de parcurgere a cursului și
finalizarea acestuia.

Litigiile în care CAFR este parte
Pentru transparență față de membrii CAFR, vă informăm că anul 2019 a înregistrat cel mai mare număr
de litigii de la înființarea Camerei. Majoritatea litigiilor sunt între CAFR și ASPAAS.
Litigii în care CAFR este Reclamant și ASPAAS este Pârât
Dosarul - Instanța

Obiect

1 Dosarul nr. 1630/2/2019 – Curtea de Apel București

Anulare act administrativ, Ordinul
Președintelui ASPAAS nr.60/2018
privind procedura de administrare a
contribuției anuale datorate de
CAFR.

2 Dosarul nr. 1067/2/2019 - Curtea de apel București

Anularea Ordinului Președintelui
ASPAAS nr. 69/2018 privind
revocarea parțială a Ordinului
Președintelui ASPAAS nr. 27/2018
prin care a fost aprobată Hotărârea
Consiliului CAFR nr. 117/2017.
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3 Dosarul nr. 11368/3/2019 – Tribunalul București

Anularea Înștiințării de Plată pentru
Tranșa a II-a a contribuției CAFR la
ASPAAS din anul 2018.

4 Dosarul nr. 30692/3/2019 – Tribunalul București

Anularea Înștiințării de Plată pentru
Tranșa a II-a a contribuției CAFR la
ASPAAS din anul 2019.

5 Dosarul nr. 31975/3/2019 – Tribunalul București

Anulare Înștiințare
ASPAAS.

6 Dosarul nr. 21665/302/2019 – Judecătoria Sector 5

Contestație la executarea începută
de ASPAAS pentru executarea prin
ANAF a conturilor CAFR pentru
plata accesoriilor la contribuția din
anul 2018.

de

plată

Litigii în care ASPAAS este Reclamant și CAFR este Pârât
Dosarul - Instanța

Obiect

1 Dosarul nr. 757/2/2019 – Curtea de Apel București

Anularea Hotărârii Consiliului
CAFR
nr. 70/2018 privind
modificarea și completarea Hotărârii
CAFR nr.
35/2014 pentru
aprobarea cotizațiilor și taxelor
pentru membrii CAFR.

2 Dosarul nr. 1369/2/2019 – Curtea de Apel București

Anularea în parte a Ordinului
Președintelui ASPAAS nr. 27/2018
prin care a fost aprobată Hotărârea
Consiliului CAFR nr. 117/2017
(respectiv pozițiile 1-13 și 15 membri ACCA) privind autorizarea
unor auditori financiari.

3 Dosarul nr. 1371/2/2019 – Curtea de Apel București

Anularea în parte a Ordinului
Președintelui ASPAAS nr. 27/2018
prin care a fost aprobată Hotărârea
Consiliului CAFR nr. 117/2017
(respectiv pozițiile 14 și 16 –
membri ICAEW) privind
autorizarea unor auditori financiari.

4 Dosarul nr. 1481/2/2019 – Curtea de Apel București

Anularea Ordinului Președintelui
ASPAAS nr. 28/2018 și anularea
Ordinului Președintelui ASPAAS
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nr. 31/2018 prin care au fost
aprobate hotărâri ale Consiliului
CAFR privind înscrierea unor
auditori financiari în Registrul
public electronic.

Alte litigii în curs de soluționare în care CAFR este parte
Dosarul - Instanța
1 Dosarul nr. 4446/2/2016 – Curtea de Apel București

Obiect
În acest litigiu CAFR (reclamant) se
judecă cu Direcția Impozite și Taxe
Locale Sector 5, solicitând anularea
unor Decizii de impunere pentru
stabilirea impozitului pe clădire, teren
și mijloace auto emise în anul 2016
pentru perioada 2011-2016 (perioadă
în care CAFR nu a datorat impozit).

2 Dosarul nr. 3553/2/2017 – Curtea de Apel București

În acest litigiu CAFR (reclamant) se
judecă cu Consiliul Concurenței,
solicitând
anularea
Ordinului
preşedintelui Consiliului Concurenței
nr.
357/10.09.2014
privind
declanșarea investigatiei și a Deciziei
Consiliului
Concurenței
privind
constatarea încălcării prevederilor art.
5 alin. (1) din Legea concurenței și ale
art. 101 din TFUE de către CAFR.
3 Dosarul 735/2/2015 – soluționat de Înalta Curte de Casație și Litigiul s-a finalizat în anul 2019,
CAFR (pârât) având câștig de cauză în
Justiție în recurs
fața firmei de audit Prim Audit SRL,
care a solicitat CAFR daune, pentru
neînscierea firmei în Lista auditorilor
care pot efectua auditul fondurilor
europene.

Activitate internaţională
Federaţia Internaţională a Contabililor (IFAC)
În calitate de membru cu drepturi depline al Federaţiei Internaţionale a Contabililor, CAFR este
reprezentată în Comitetul pentru Dezvoltarea Organizaţiilor Profesionale Contabile (PAODC) din cadrul
IFAC.
În vara anului 2019 au fost actualizate răspunsurile CAFR la Planul de acțiune al IFAC, ca parte a
Programului de Conformitate al Organismelor membre.
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Accountancy Europe
S-a continuat elaborarea și transmiterea trimestrială a rapoartelor de țară pentru reuniunile Grupului de
lucru „Audit și Asigurare” dar și pentru Adunările Membrilor, fiind astfel prezentate noutățile înregistrate
în dezvoltarea profesională și în asimilarea în legislația din România a reglementărilor europene.
În anul 2019 Accountancy Europe a lansat inițiativa „Tineri lideri” pentru susţinerea iniţiativelor tinerilor
profesionişti la nivel european. Aceasta este şansa CAFR de a oferi tinerilor profesionişti posibilitatea de
a-şi exprima punctul de vedere în ceea ce priveşte modul în care se ating obiectivele strategice,
influenţarea factorilor de decizie şi contribuirea la proiectarea viitorului profesiei. În cadrul acestui
proiect Camera este reprezentată de către Vasile Andrian, Partner, Head of Audit & FAS, Mazars și Sorin
Moldovan, Managing Partner, Moldovan & Partners.
De asemenea, CAFR a răspuns pozitiv unei alte inițiative a organismului european, aceea de a participa la
Members Engagement Day, un eveniment anual de amploare, menit să aducă laolaltă reprezentanții
diverselor grupuri tehnice pentru a facilita comunicarea și informarea asupra tuturor proiectelor și a
stadiului diverselor studii elaborate în cadrul organizației.
Pe parcursul anului 2019, reprezentanţii Camerei au participat la următoarele evenimente și întâlniri ale
grupurilor de lucru ale Accountancy Europe: „Audit și Asigurare”, „Combaterae spălării banilor”,
„Practicieni mici și mijlocii”, „Raportare corporativă”, „Reţeaua de comunicare” și la toate Adunările
Membrilor, organizate în Bruxelles, Belgia:
 Reuniunea grupului de lucru „Combatera spălării banilor”, 12 februarie 2019
 Cocktail organizat de Accountancy Europe și Parlamentul European pe tema alegerilor
europarlamentare și a rolului profesioniștilor în audit din Europa în viitorul Uniunii, 15 mai 2019
 Reuniunea grupului de lucru „Rețeua de comunicare”, 16 mai 2019
 Adunarea Generală a Accountancy Europe, 18-19 iunie 2019
 Conferința „Guvernanța Corporativă: un factor al finanțelor durabile”, 26 iunie 2019
 Members’ Engagement Day, 1-2 octombrie 2019
 Reuniunea grupului de lucru „Combatarea spălării banilor”, 8 octombrie 2019
 Digital Day 2019 – „Care sunt costurile inovării?”, 19 noiembrie 2019
 Reuniunea grupului de lucru „Audit și Asigurare”, 29 noiembrie 2019
 Adunarea Generală a Accountancy Europe, 10-11 decembrie 2019
 Reuniunea grupului de lucru „Raportare corporativă”, 17 decembrie 2019
Forumul Strategic al Profesiei Contabile (APSF)
CAFR este un participat activ în cadrul reuniunilor de lucru ale Rețelei de Calitate a Auditului pentru
auditurile entităților care nu sunt de interes public (QAN-Audit). În anul 2019 au avut loc două astfel de
reuniuni:
- Amsterdam, 16-17 mai 2019, şi
- Viena, 19-20 noiembrie 2019.
QAN-Audit a fost înființată în anul 2015 ca o inițiativă pro-activă în vederea consolidării calității
auditului și promovării celor mai bune practici în monitorizarea asigurării calității pe bază de riscuri
pentru auditurilor entităților care nu sunt de interes public.
Rețeaua QAN-Audit reunește reprezentanți ai organismelor profesionale din România, Marea Britanie,
Bulgaria, Grecia, Malta, Portugalia, Estonia, Lituania, Slovacia, Polonia, Olanda și Republica Moldova,
continuând să se extindă și în alte jurisdicții din Europa.
Proiectul Common Content
Misiunea Proiectului Common Content (CCP) constă în elaborarea, menținerea și unificarea cerințelor
educaționale ridicate în domeniul accesului la profesia de auditor financiar și al pregătirii profesionale
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continue aferente legislației naționale, care reflectă provocările impuse de globalizare, mobilitate și
diferitele părți interesate.
CAFR a fost reprezentată în cadrul următoarelor întâlniri ale Steering Group pe parcursul acestui an:
- Madrid,1-2 aprilie 2019,
- Viena, 2 septembrie 2019,
- conferința telefonică din 25 noiembrie 2019.
Un reprezentant al Camerei este numit în Comitetul de lucru pe probleme de educație al Proiectului
Common Content (CCP) și în Comitetul de lucru responsabil de actualizarea strategiei, dat fiind că în
anul 2019 a fost lansată o amplă consultare privind revizuirea strategiei CCP.
Alte participări ale CAFR la evenimente internaționale:














Conferința Federației Europene a Contabililor și Auditorilor pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii (EFAA),
Raportarea informațiilor nefinanciare de către IMM-uri: În căutarea unei dezvoltări durabile și corecte,
19 februarie 2019, Bruxelles, Belgia;
Cea de-a 9-a Conferință Internațională ACCA pentru Sectorul Public, 28 februarie – 1 martie, Praga,
Cehia;
Cea de-a 8-a Conferință internațională științifică organizată de Asociația Contabililor și Auditorilor
Profesioniști din Republica Moldova (ACAP) și Academia de Studii Economice a Moldovei (ASEM),
Contabilitatea și educația contabilă în societatea digitală, 4-5 aprilie 2019, Chișinău, Republica Moldova;
Forumul Strategic al Profesiei Contabile (APSF) 2019, 11 aprilie 2019, Malta;
Adunarea generală a Institutului Contabililor Publici Autorizați din Cipru (ICPAC), 26 iunie 2019,
Nicosia, Cipru;
Conferința Federației Europene a Contabililor și Auditorilor pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii (EFAA),
Punerea bazelor cabinetelor digitale, 27 iunie 2019, Amsterdam, Olanda;
Cel de-al 23-lea Congres al Asociației Auditorilor și Contabililor din Republica Srpska, 18-20 septembrie
2019, Banja Vrucica, Republica Srpska;
Adunarea Generală a Federației Internaționale a Experților Contabili Francofoni (FIDEF), 24 septembrie
2019, Paris, Franța;
Cel de-al 74-lea Congres al Ordinului Experților Contabili din Franța (OEC), Expertul contabil – în centrul
interacțiunilor, 25-27 septembrie 2019, Paris, Franța;
Cel de-al VI-lea Forum Euro-Asiatic al Contabililor și Auditorilor, 10-12 octombrie 2019, Baku,
Azerbaijan;
Seminarul anual pe teme de contabilitate al Conferinței Națiunilor Unite pentru Comerț și Dezvoltare
(UNCTAD), 29 octombrie 2019, Geneva, Elveția;
Cea de-a 36-a Sesiune a Grupului de lucru Interguvernamental privind Standardele Internaționale de
Contabilitate și Raportare (ISAR) al Conferinței Națiunilor Unite pentru Comerț și Dezvoltare
(UNCTAD), 30 octombrie – 1 noiembrie 2019, Geneva, Elveția;
Evenimentul organizat de Institutul Contabililor Autorizați din Anglia și Țara Galilor (ICAEW) „Femeile
din domeniul financiar 2019: Perspective la nivelul Europei”, 21 noiembrie 2019, Bruxelles, Belgia.

Activitatea privind răspunderea disciplinară
În anul 2019, în cadrul Conferinței CAFR din data de 13 aprilie, au fost aleși membrii Comisiei de
disciplină, pentru o perioadă de 3 ani.
Componența Comisiei de disciplină, aleasă în anul 2019 se prezintă astfel:
- prof.univ.dr. Gheorghe Popescu, membru al CAFR din anul 2000,
- Mihai Hură, membru al CAFR din anul 2001,
- Ion Manole, membru al CAFR din anul 2001.
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Comisia de disciplină a CAFR fost constituită ca
urmare a modificărilor OUG nr. 75/1999 aduse de
Legea 162/2017. Comisia de disciplină din cadrul
Camerei funcționează în baza Regulamentului de
organizare și funcționare, aprobat prin Hotărârea
Consiliului CAFR nr. 84/2018, publicată în
Monitorul Oficial al României nr. 983/2018.

Comisia de disciplină din cadrul Camerei aplică auditorilor financiari şi firmelor de audit următoarele
sancţiuni disciplinare:
a) avertisment public în care este identificată persoana responsabilă şi natura încălcării, publicată pe
pagina web a Camerei;
b) penalitate disciplinară cuprinsă între două şi şase salarii minime brute pe economie, pentru auditorii
financiari;
c) penalitate disciplinară cuprinsă între 0,5% şi 2,5% din cifra de afaceri anuală aferentă activităţii de
audit statutar, pentru firmele de audit;
d) suspendarea activităţii cuprinsă între un an şi trei ani, conform căreia îi este interzis auditorului
financiar sau firmei de audit să efectueze una sau mai multe dintre activităţile prevăzute la art. 3 alin. (3)
lit. b)-e) şi alin. (4) lit. a)-c).
În cazul în care Comisia de disciplină constată abateri grave care impun aplicarea sancțiunii de retragere
a autorizării unui auditor financiar sau unei firme de audit, Comisia transmite propunerea de sancționare,
către ASPAAS, spre competentă soluţionare.
În anul 2019 Comisia de disciplină a avut trei ședințe, în lunile iulie, septembrie și decembrie și a
soluționat două dosare disciplinare, care nu s-au finalizat cu aplicarea de sancțiuni disciplinare.

Publicații
CAFR a tradus și publicat versiunea actualizată a Ghidului pentru un
Audit de Calitate, ediția 2019 în parteneriat cu Institutul Contabililor
Autorizați din Scoția (ICAS).
Ghidul poate fi utilizat în auditul financiar, cu precădere pentru clienţii
entități mici şi mijlocii și înglobează principiile cheie ale ISA-urilor,
pentru a-l încuraja pe auditor să elaboreze o abordare a auditului
adecvată circumstanţelor specifice misiunii individuale de audit la care
ia parte.
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A fost publicată ediția a II-a a Ghidului privind implementarea
Standardelor Internaționale de Audit Intern, ediția 2019, care se
dorește a fi un sprijin real în activitatea practică atât pentru auditorii
financiari – coordonatori ai activității de audit intern de la nivelul
organizațiilor, cât și pentru persoanele care fac parte din echipele
organizate pentru a desfășura misiuni de audit intern.
Ghidul conține recomandări general aplicabile, poate fi adaptat de la
caz la caz pentru domeniile specializate și reprezintă un îndrumător
pentru aplicarea celor mai bune practici în domeniu.

Publicații de orientare și asistență IFAC
○ Întrebări (Î) și răspunsuri (R) de clarificare - Răspunsul la neconformitatea cu legi și
reglementări (Non-compliance with Laws and Regulations - Noclar) - Liber profesioniști contabili
○ Întrebări (Î) și răspunsuri (R) de clarificare - Răspunsul la neconformitatea cu legi și
reglementări (Non-compliance with Laws and Regulations - Noclar) - Profesioniști contabili
angajați

Publicații de orientare și asistență Accountancy Europe
○ Simplificarea procedurilor de impozitare cu reținere la sursă
○ Pragurile de exceptare de la obligația de a se supune auditului în Europa – actualizare 2019

Revista „Audit Financiar”
În anul 2019 a continuat apariţia trimestrială a revistei „Audit Financiar”, în paginile acesteia fiind
publicate articole semnate atât de autori din ţară, cât şi din străinătate.

Revista este indexată în următoarele baze de date internaţionale:
 Cabell's
 Deutsche Zentralbibliothek für Wirtschaftswissenschaften
 DOAJ
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Ebsco
ERIH PLUS
Global Impact Factor
Google Scholar
Index Copernicus
ProQuest
Research Papers in Economics (RePEc)
Ulrich's

Site-ul revistei „Audit Financiar”, disponibil în română și engleză (auditfinanciar.cafr.ro și
https://auditfinanciar.cafr.ro/home/), într-un format mai dinamic şi cu un design modern, permite
accesarea cu uşurinţă a tuturor numerelor de revistă publicate în anul de referinţă, cât şi a celor din anii
anteriori, cuprinse în arhivă. De asemenea, prin intermediul site-ului, bazele de date internaţionale în care
este indexată revista au acces automat la toate informaţiile necesare menţinerii vizibilităţii publicaţiei pe
plan extern.

Conform contului revistei pe Google Scholar, în acest moment avem indice Hirsch 11 iar indicele i10
este 15. În plus, numărul de citări obținute de revistă în cursul anului trecut a fost de 1047
(https://scholar.google.ro/citations?user=IZTHO3oAAAAJ&hl=ro).
S-au utilizat în continuare serviciile CrossRef, Cited by Linking și iThenticate, iar conform raportului
primit de la CrossRef, situația descărcărilor articolelor este următoarea:
Luni

2019- 2019- 2019- 2019- 2019- 2019- 2019- 2019- 2019- 2019- 2019- 201912
11
10
09
08
07
06
05
04
03
02
01

201812

Încercări de
descărcare

1,173 1,136 2,370 3,986 1,030 558

694

697

582

755

292

231

244

Descărcări
efectuate cu

1,117 1,078 2,281 3,894 986

606

650

547

709

271

205

228

514
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succes

Revista „Practici de Audit”
În anul 2019, CAFR a continuat editarea revistei cu apariție trimestrială „Practici de Audit”, care a ajuns
la numărul 32. Comparativ cu revista „Audit Financiar”, axată mai mult pe cercetarea academică şi
studiile ştiințifice, revista „Practici de Audit” cuprinde studii de caz, exemple de bune practici din țară şi
din străinătate, răspunsuri la probleme ridicate de cititori, alte informații utile din domeniu şi, nu în
ultimul rând, o rubrică juridică.
În cursul anului 2019 în paginile revistei s-au regăsit interviuri cu personalităţi marcante ale profesiei,
precum şi reportaje de la evenimentele importante organizate de Cameră.

InfoAudit
În luna decembrie 2019 newsletter-ul „InfoAudit” a împlinit cinci ani de la apariția primului număr. În
acest interval de timp, Camera Auditorilor Financiari din România s-a străduit să aducă la cunoștința
membrilor, evenimentele semnificative şi de actualitate pentru profesia de auditor financiar, informări
referitoare la activitatea internă şi internațională a Camerei.

Comunicare și imagine
Pentru a evalua calitatea serviciilor prestate de instituţia noastră, în martie 2019 a fost derulată o
campanie de evaluare a satisfacției membrilor față de CAFR.
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CAFR a dorit astfel să acorde maximă atenţie necesităţilor actuale şi viitoare ale membrilor săi, venind în
întâmpinarea cerinţelor acestora pentru creşterea performanţelor sale şi pentru asigurarea unui nivel
ridicat de satisfacţie a membrilor.
Am primit un total de 383 de răspunsuri.
Rezultatele acestui chestionar sunt în mare măsură favorabile tuturor axelor de servicii, având un procent
de aproximativ 50% membri respondenți foarte mulțumiți și de 37,6% membri respondenți mulțumiți.
Procentul celor nemulțumiți și foarte nemulțumiți este de 4,8%, respectiv 2,4%.

Noul site web al CAFR
În 2019 a fost lansat noul site web al Camerei Auditorilor Financiari din România, disponibil în română
și engleză (www.cafr.ro și https://www.cafr.ro/EN).
Dintre beneficiile noului site, putem enumera:
• Design personalizat;
• Design-ul și conținutul site-ului se ajustează automat în funcție de device-ul media utilizat (tabletă,
telefon sau alt device cu ecran mic);
• Consimțământ privind politica de cookies – adaptat la politica GDPR;
• Integrare locație Google Maps autorizată;
• Sincronizarea conturilor business de Facebook şi Google cu site-ul;
• Formular de contact (posibilitatea de a transmite un e-mail către CAFR direct de pe site).
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Social media
Camera Auditorilor Financiari din România a continuat să gestioneze cele două pagini pentru
comunicarea în mediul online: Facebook şi LinkedIn.
Statisticile pentru anul 2019 indică creşteri importante în rândul utilizatorilor de informaţii furnizate de
CAFR în mediul online.

Numărul total de abonați ai paginii
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Situaţia patrimonială şi financiară a CAFR
Organizarea şi conducerea contabilităţii se ţine potrivit Legii Contabilităţii nr. 82/1991 cu modificările şi
completările ulterioare şi Ordinului Ministrului Finanţelor Publice nr. 3103/2017 pentru aprobarea
Reglementărilor contabile pentru persoanele juridice fără scop patrimonial. Pentru activitățile
economice desfășurate, CAFR aplică prevederile Reglementărilor contabile conforme cu directivele
europene, aprobate prin Ordin al ministrului finantelor publice, adaptate la specificul activităților fără
scop patrimonial, respectiv Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 1802/2014 pentru aprobarea
Reglementărilor contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale
consolidate, cu modificările ulterioare.
În exercițiul financiar 2019, CAFR a aplicat contabilitatea de angajamente, în conformitate cu politica
contabilă adoptata prin Hotărârea Consiliului nr. 83 din data de 20.09.2016, începând cu exercițiul
financiar 2017 privind recunoașterea veniturilor, în sensul respectării principiului contabilității de
angajamente, în conformitate cu prevederile OMFP 3103/2017 - cadrul de raportare aplicabil.
Impactul modificării politicii contabile s-a reflectat în:
- La venituri sunt prezentate sumele încasate sau de încasat din activitățile curente, cât și
câstigurile din orice altă sursă;
- Creanțe: creșterea creanțelor provine în principal din cotizații variabile și cotizații fixe
aferente exercițiului financiar 2019 neîncasate la 31 decembrie 2019.
Evoluţia principalilor indicatori financiari ai Camerei în ultimele două exerciţii financiare se prezintă
astfel:
-mii lei31
decembrie
2018
Total active, din care:

31
decembrie
2019

Variaţie
(%)

14,542

14,657

101%

- active imobilizate

6,907

6,638

96%

- active circulante

7,613

8,002

105%

23

17

76%

3,070

2,479

81%

11,031

12,080

110%

- rezerve din reevaluare

1,244

1,244

100%

- rezerve

5,019

5,019

100%

- rezultat reportat

4,436

5,091

115%

332

726

219%

Venituri totale*, din care:

9,362

10,043

107%

- din cotizaţii**

9,058

9,194

102%

100

0

0%

- cheltuieli în avans
Datorii
Capitaluri proprii, din care:

- rezultat exercitiu financiar

- din taxe înregistrare
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- din taxe înscriere la examene

0

0

X

51

28

54%

108

782

727%

45

39

87%

9,030

9,317

103%

153

132

86%

- cheltuieli cu lucrări şi servicii

2,564

3,121

122%

- cheltuieli de personal

4,197

3,716

89%

- alte cheltuieli de exploatare

1,440

1,658

115%

652

620

95%

24

70

295%

- din dobânzi din plasarea disponibilităţilor
- alte venituri fără scop patrimonial
- din activitatea economică
Cheltuieli totale***, din care:
- cheltuieli materiale

- cheltuieli cu amortizări şi provizioane
- cheltuieli economice

Veniturile Camerei în anul 2019 au provenit în cea mai mare parte din cotizaţiile membrilor- cca. 92%,
din venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere- cca. 6%, din alte venituri- cca 2% din totalul
veniturilor Camerei.
Cheltuielile Camerei au acoperit necesităţi materiale- în proporţie de 1%, de lucrări şi servicii- în
proporţie de 34%, de personal- 40%. Alte cheltuieli de exploatare au reprezentat 17% din totalul
cheltuielilor iar cheltuielile cu amortizări şi provizioane 7%. Ȋn cursul anului 2019 cheltuielile economice
au reprezentat cca 1% din totalul cheltuielilor Camerei.
Patrimoniul CAFR a crescut în anul 2019 cu 10% de la 11.031.048 lei la 12.080.299 lei, în principal
datorită creșterii activului circulant.
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-mii lei
Indicatori

31
decembrie
2018

31
decembrie
2019

Variaţie
procentuală

Active imobilizate

6,907

6,638

96%

Active circulante

7,613
23

8,002
17

105%

14,542

14,657

101%

3,070

2,479

81%

32

33

101%

11,441

12,145

106%

410

65

16%

11,031

12,080

110%

Cheltuieli în avans
Total active
Datorii (numai curente)
Venituri în avans
Total Active – Datorii
Provizioane pentru riscuri şi cheltuieli
Capitaluri proprii

76%

Activul net contabil existent la 31 decembrie 2019 a fost de 12.080 mii lei faţă de 11.031 mii lei la
sfârşitul exerciţiului precedent, având o creștere de 1.049 mii lei, cauzată de creșterea activelor
circulante, respectiv a creanțelor și de scăderea datoriilor.
În structura activului net contabil se constată următoarele evoluţii:
- valoarea activelor imobilizate la 31 decembrie 2019 a fost de 6.638 mii lei faţă de 6.907 mii lei la 31
decembrie 2018, având o scadere de 4% - această scadere s-a datorat reducerii investițiilor în titluri de
stat și deprecierii înregistrate în cursul anului. Dat fiind randamentele foarte scăzute ale acestor investiții,
s-a optat pentru reinvestire în plasamente pe termen scurt.
- valoarea activelor circulante la 31 decembrie 2019 a fost de 8.002 mii lei faţă de 7.613 mii lei la 31
decembrie 2018, cu o creștere de 5% - această creștere s-a datorat creșterii creanțelor (3.458 mii lei).
- valoarea datoriilor la 31 decembrie 2019 a fost de 2.479 mii lei şi reprezintă datorii faţă de bugetul
local aferente perioadei 2011-2017, inclusiv accesorii calculate, precum și datorii faţă de bugetul statului,
reprezentând obligaţii salariale şi furnizori curenţi (acesteaa din urmă au fost stinse integral în cursul lunii
ianuarie 2020).
Ponderea fiecărui element în structura activului net contabil se prezintă astfel:
- activele imobilizate deţineau la 31 decembrie 2019 45%, respectiv 6.638 mii lei. În cadrul acestora,
imobilizările corporale înregistrau 4.454 mii lei, iar imoblizările financiare, 2.051 mii lei. Imobilizările
necorporale erau în valoare de 132 mii lei.
- activele circulante deţineau la 31 decembrie 2019 54% din total active. Valoarea acestora la finele
anului 2019 era în sumă de 8.002 mii lei. În cadrul activelor circulante, disponibilităţile băneşti
reprezintă 54%, iar creanțele 45%.
- datoriile reprezentau cca 21% din totalul surselor de finanţare. Acestea se concretizează în obligații față
de bugetul local, obligaţii ce decurg din drepturile salariale şi obligaţii faţă de furnizorii curenţi.
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În cursul anului 2019, evoluţia fiecărui element în structura activului net contabil se prezintă succint
astfel:
- activele imobilizate au scăzut cu 4%
- activele circulante au crescut cu 5%
- datoriile au scăzut cu 19%
În ceea ce privește structura pasivului, menționăm creșterea rezultatului reportat privind activitatea fără
scop patrimonial. Influența pozitivă asupra rezultatului reportat s-a datorat reluărilor privind încasarea
restanțierilor și reducerii supraevaluării accesoriilor înregistrate privind datoriile către bugetul local.
Informaţiile de natură financiar-contabilă furnizate de bilanţ construiesc o imagine favorabilă a poziţiei
financiare a Camerei, aspect ce se poate observa prin gradul ridicat al capitalurilor proprii, care
reprezintă 82% din sursele de finanţare ale Camerei.

Priorități strategice pentru pentru anul 2020
Provocări curente majore în anul 2020
Îmbunătățirea capacităţii organizaționale și a comunicării cu membrii
Adaptarea la noile tehnologii, în vederea alinierii la practicile curente
ale mediului de afaceri
Actualizarea permanentă a programelor de dezvoltare profesională
continuă a membrilor CAFR
Continuarea discuțiilor cu agențiile și autoritățile de reglementare în
vederea deschiderii pieței serviciilor de audit
Dialog permanent cu toți actorii scenei financiar-contabile din
România
Consolidarea vizibilității și reprezentării internaționale

Adaptarea la standardele și normele actualizate şi la tendințele
economice

Strategia CAFR aferentă anului 2020 își propune să le ofere membrilor un viitor al profesiei stabil,
într-un mediu presărat cu provocări diverse, în care sunt esențiale abilitatea și aptitudinile
necesare pentru a înțelege așteptările clienților, pentru a obține rezultatele dorite și a crea valoare.
Inițiativele strategice ale Camerei în anul 2020 sunt centrate în jurul următorilor 5 piloni:
 Dialogul cu membrii și acordarea de asistență directă,
 Abordarea așteptărilor publice și crearea unei ”voci” a profesiei,
 Inovație și alinierea la tendințele revoluției informatice,
 Asigurarea de cursuri de pregătire profesională relevante,
 Creșterea atractivității profesiei de auditor financiar.
Page 44 of 44

