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Disciplină 

profesională 
Etică Calitate 

Direcţiile strategice ale CAFR în anul 2020 

Programul de activitate al Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România pentru anul 

2020 are la bază provocările cheie cărora auditorii financiari, membri CAFR, vor trebui să le 

facă faţă pentru a fi competitivi şi a-şi întări capacităţile şi aptitudinile profesionale.  

Aceste provocări aduc o avalanşă de schimbări la nivel naţional şi comunitar, nu doar în ceea ce 

priveşte mediul de reglementare, dar şi în ceea ce priveşte practica de zi cu zi.  

Membrii CAFR trebuie să caute să dezvolte și să creeze o cultură a inovației și perfecționării la 

nivelul activităţii proprii şi al serviciilor furnizate clienţilor, iar organizaţia noastră profesonală, 

în calitatea sa de coordonator al profesiei de audit financiar din România, trebuie să vină în 

sprijinul lor ţinând ritmul cu mediul profesional în permanentă schimbare. 

Automatizarea, inteligența artificială, înțelegerea tehnologiilor online vor regândi modul în care 

este organizată profesia și modalitatea de prestare a serviciilor. În această perioadă marcată de 

transformări, auditorii financiari au o nevoie stringentă de asistență în vederea adaptării la 

schimbare. Pentru a răspunde acestei provocări, Consiliul CAFR își propune să asigure un 

program de pregătire profesională accesibil, eficient și relevant, pornind de la nevoile pieței și 

necesitățile de formare ale membrilor. 

Strategia propusă pentru anul 2020 de către Camera Auditorilor Financiari din România vizează, 

de asemenea, o mai bună comunicare cu publicul larg cu privire la rolul auditorului financiar și 

tranziția de la viziunea simplistă de ”profesionist în domeniul cifrelor” la ”profesionist la zi, cu o 

gamă vastă de aptitudini”. Pentru a consolida imaginea membrilor CAFR de profesioniști în 

serviciul economiei, Consiliul Camerei își propune să vină în sprijinul acestora prin ghiduri 

profesionale, aplicații informatice și instrumente care să îi ajute în eficientizarea propriilor 

servicii. 

Toate demersurile întreprinse vor avea la bază cele trei constante: 
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Obiective 

Camera Auditorilor Financiari din România îşi propune o serie de obiective pentru anul 2020, 

menite să răspundă prompt cerinţelor membrilor săi, dar şi mediului de afaceri şi interesului 

public, în general. 

Aceste obiective sunt derivate şi gândite, totodată, din calitatea Camerei de membru al unor 

organizaţii profesionale de prestigiu, la nivel european şi internaţional.  

Profesia de audit financiar din România nu este şi nu poate fi o profesie izolată, ci trebuie privită 

în conexiune cu celelalte profesii liberale din ţara noastră şi în deplină armonie şi concordanţă cu 

legislaţia comunitară şi cu prevederile internaţionale emise de structurile cu rol de reglementare 

în domeniu. Într-o perioadă în care informaţiile circulă aproape în timp real, transparenţa 

serviciilor, dialogul cu membrii, colaborarea cu instituţiile abilitate şi părţile interesate sunt 

esenţiale.  

Pentru anul ce urmează, principalele obiective asumate de Consiliul CAFR vizează următoarele 

domenii: 

→ Conștientizarea rolului auditorului fianciar în respectarea interesului public; 

→ Lărgirea pieței serviciilor de audit; 

→ Asigurarea de programe de dezvoltare profesională continuă relevante, în pas cu provocările 

curente ale profesiei; 

→ Creșterea atractivității profesiei pe plan național; 

→ Implicare activă în vederea alinierii profesiei de audit financiar din România la cele mai noi 

tedinţe şi reglementări profesionale.  
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Domenii de acţiune 

● Vizibilitate  

Structurile Camerei îşi propun să crească vizibilitatea profesiei de audit financiar pe plan intern 

şi internaţional, prin:  

► Realizarea unei infrastructuri comune în teritoriu prin parteneriatul CAFR – ANEVAR – 

CCF, cu scopul înființării unui centru unic de accesare a resurselor și informațiilor. 

► Lansarea unui proiect de atragere a tinerilor către profesie. 

► Creşterea numărului de comunicate/ ştiri/ articole/ informări publicate pe site-ul www.cafr.ro, 

în InfoAudit, pe paginile de Facebook şi LinkedIn ale CAFR şi în revistele de specialitate, ”Audit 

financiar” și ”Practici de audit”. 

► Continuarea sondajului de opinie privind gradul de satisfacție al membrilor CAFR. 

► Elaborarea de ghiduri și îndrumări practice pentru auditorii financiari, membri CAFR, cu 

privire la noile reglementări profesionale cu impact asupra serviciilor prestate de aceștia. 

► Organizarea de acțiuni și evenimente comune, în parteneriat cu mediul academic, de afaceri și 

instituțional din România, menite să asigure o bună informare și pregătire profesională a 

auditorilor financiari. 

► Continuarea bunelor relaţii de cooperare şi schimb de experienţă cu organismele profesionale 

interne şi internaţionale cu care CAFR are încheiate acorduri de cooperare. 

► Participarea la evenimentele şi acţiunile organizaţiilor profesionale internaţionale la care 

CAFR este membru: Federația Internațională a Contabililor (IFAC), Accountancy Europe, 

Proiectul Common Content, Federația Internațională a Experților Contabili Francofoni (FIDEF), 

Asociaţia Internaţională pentru Educaţie Contabilă şi Cercetare (IAAER), alături de susţinerea 

relaţiilor cu alte instituţii cu rol de reglementare, precum Banca Mondială şi Comisia Europeană. 

           Organizarea de evenimente profesionale pentru membrii CAFR în anul 2020 

 ● Conferințele anuale ale CAFR, 

 ● Ziua Națională a Auditorului Fiananciar din România, 

● Sesiuni de instruire organizate în parteneriat cu Oficiul Național pentru Prevenirea 

și Combaterea Spălării Banilor (ONPCSB) pe teme privind aplicarea noii Legi 

129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, 

precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, 

● Întâlniri regionale, la nivelul reprezentanțelor CAFR, pe diferite teme de interes 

pentru membrii Camerei. 

 

http://www.cafr.ro/
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● Furnizarea de servicii de calitate 

► Continuarea demersurilor pe lângă autoritățiile și agențiile Statului și a discuțiilor purtate cu 

instituțiile de resort în vederea extinderii pieței serviciilor de audit. 

► Eficientizarea procesului de depunere online a raportului anual de activitate/declarației anuale 

fără activitate și a documentelor de pregătire profesională, în vederea minimizării timpului şi 

resurselor alocate. 

► Acordarea de suport tehnic membrilor CAFR în ceea ce privește raportarea anuală, plata 

contribuțiilor, participarea la programul anual de pregătire profesională continuă, utilizarea 

platformei e-learning și eliberarea de certificate de participare/ adeverințe. 

► Elaborarea de Norme sectoriale pentru implementarea Legii 129/2019. 

► Întărirea şi dezvoltarea activităţii celor 5 reprezentanţe CAFR din Iaşi, Cluj-Napoca, Braşov, 

Timişoara și Constanța, în vederea asigurării unei diseminări eficiente a informațiilor și unui 

dialog direct cu membrii Camerei din teritoriu prin furnizarea de servicii și întreprinderea de 

acţiuni precum simplificarea procesului de raportare şi îndeplinire a obligațiilor membrilor faţă 

de Cameră (depunerea rapoartelor de activitate/declarațiilor fără activitate, obţinerea vizei 

anuale, plata cotizaţiilor anuale, depunerea fișelor anuale de pregătire profesională continuă, 

înregistrarea pregătirii profesionale, etc). 

► Actualizarea Ghidului de bune practici pentru raportarea de către auditorii financiari a 

tranzacțiilor suspecte de spălare a banilor și de finanțare a terorismului. 

► Colaborarea cu organismul de supraveghere publică – ASPAAS, în vederea realizării în 

condiţii cât mai optime a supravegherii activităţii de audit statutar, cu respectarea cerinţelor legii 

și în beneficiul auditorilor financiari din România. 

► Dezvoltarea bazei de date interne a membrilor CAFR- persoane fizice și juridice, în vederea 

creșterii performanței serviciilor oferite acestora și eficienței informațiilor stocate. 

 

 



7 

 

● Pregătire profesională 

 

Pregătirea profesională continuă este un proces prin 

care membrii Camerei continuă să fie relevanți în 

timp ce domeniul lor de activitate se schimbă și se 

transformă. Urmărind atribuțiile legale în domeniu, 

pentru anul 2020 Consiliul Camerei Auditorilor 

Financiari din România își propune următoarele 

obiective strategice: 

 

 
► Creșterea calității serviciilor de audit financiar, altul decât cel statutar, prin organizarea de 

cursuri de pregătire profesională continuă, pe teme care să le permită membrilor să continue să 

fie eficienți în funcțiile pe care le ocupă zi de zi. 

 

► Asigurarea reprezentării CAFR în Proiectul Common Content, la cele mai ridicate standarde 

și urmărind obținerea unei vizibilități internaționale și a unor beneficii reale pentru membrii 

Camerei, prin participarea la reuniunile periodice ale Steering Group și în comitetele de lucru. 

 

► Facilitarea accesului membrilor la cursurile profesionale structurate și nestructurate, 

disponibile în format online, în platforma e-learning a CAFR. Într-un mediu de lucru în 

contratimp, când obligațiile de pregătire profesională individuală impuse de diferite organisme 

profesionale la care este membru un profesionist contabil se suprapun, CAFR vine în sprijinul 

auditorilor financiari și le oferă posibilitatea de a urmări cursurile de pregătire online, fără 

restricții orare, printr-o conexiune stabilă, de pe orice dispozitiv electronic (laptop, tabletă, 

telefon, desktop). 

► Asigurarea alinierii normelor de pregătire profesională ale CAFR la Standardele 

Internaționale de Educație (IES), ca parte a obligațiilor Camerei ce decurg din statutul de 

membru cu drepturi depline al Federației Internaționale a Contabililor (IFAC). 

 

► Promovarea acțiunilor CAFR în domeniul pregătirii profesionale, prin diseminarea 

protocoalelor de cooperare existente și încheierea de noi acorduri de parteneriat. Camera 

Auditorilor Financiari din România este deschisă încheierii de protocoale în domeniul organizării 

de cursuri în domenii de interes pentru membrii săi, cu institute profesionale relevante. În acest 

sens, vom continua demersurile pentru recunoașterea cursurilor de pregătire profesională CAFR 

de către autoritatea de supraveghere. 
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● Calitatea activităţii de audit financiar  

În anul 2020, calitatea activităţii de audit financiar va fi consolidată la nivelul Camerei, prin:   

► Actualizarea Normelor privind controlul calității activității de audit financiar, altul decât cel 

statutar și a altor activități desfășurate de auditorii financiari, 

► Actualizarea Normelor privind instituirea de către auditorii financiari a măsurilor de 

prevenire și combatere a spălării banilor, precum și elaborarea de îndrumări în vederea aplicării 

prevederilor din noua legislație în domeniul spălării banilor, 

► Participarea în cadrul comisiilor tehnice la întâlniri tematice cu Oficiul Național de Prevenire 

și Combatere a Spălării Banilor, 

► Participarea la seminariile de lucru din grupul 

Quality Assurance Network, care și-a stabilit printre 

priorități pentru perioada următoare elaborarea unui 

Cadru de Principii Comune la care să adere toţi 

membrii reţelei, urmărindu-se astfel obţinerea unei 

consecvenţe la nivel european cu privire la modul de 

abordare a inspecțiilor de calitate, 

 

     
 

► Implicarea în efectuarea de analize și investigații pentru soluționarea, în conformitate cu 

prevederile Codului Etic al Profesioniștilor Contabili, a unor sesizări, solicitări și reclamații din 

partea instituțiilor publice, auditorilor financiari, altor persoane fizice și juridice interesate, 

► Creșterea calității actului profesional de monitorizare, 

► Consolidarea modului de derulare a inspecțiilor de calitate, prin extinderea abordării bazate pe 

gradul de adecvare a probelor de audit existente în dosarul de audit, având în vedere 

raționamentul profesional al auditorului financiar, 

► Asigurarea transparenței în ceea ce privește rezultatele inspecțiilor privind asigurarea calității. 
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● Întărirea disciplinei auditorilor financiari  

► Diseminarea Regulamentului privind reglementarea sistemului de investigație și disciplină în 

rândul membrilor, în cadrul întâlnirilor de lucru, prin publicația lunară InfoAudit și în cadrul 

întâlnirilor profesionale regionale, 

► Organizarea ședințelor trimestriale ale Comisiei de disciplină și desfășurarea cercetărilor 

disciplinare, 

► Identificarea unor bune practici cu privire la etica profesională la nivelul organismelor 

profesionale din statele membre, în vederea diseminării acestora în rândul membrilor Comisiei 

de disciplină, 

► Diseminarea noului Cod etic, adoptat de ASPAAS (ediția 2019), în rândul membrilor CAFR. 

 

“Auditurile contribuie semnificativ la funcționarea organizațiilor, a piețelor financiare și a 

economiilor. În timp ce mii de audituri se desfășoară fără complicații, în fiecare an, este nevoie 

de măsuri îmbunătățite care să asigure consecvența unei calități ridicate. Totuși, acest lucru nu 

se poate obține din neant – toți participanții în ecosistemul de audit și contabilitate trebuie să 

lucreze împreună în încercarea de a asigura audituri de înaltă calitate 100% din timp. Aceasta 

este o parte vitală a mandatului în interes public al profesiei noastre”, Kevin Dancey, CEO 

IFAC 

 

www.cafr.ro 




