
1 

 
 
 

 
 

 
   



  

www.cafr.ro 
 

2 

Provocările cu care se confruntă profesia noastră (incertitudinea economică, 
modificările legislative, accelerarea digitalizării și dificultatea desfășurării misiunilor de 
audit pe fondul pandemiei generate de Coronavirus) sunt mai stringente ca niciodată. 
Evenimentele neașteptate recente reliefează faptul că și planurile cele mai atent 
construite pot fi destabilizate de factori externi și imprevizibili. Acesta este motivul 
pentru care Consiliul CAFR își propune să anticipeze, planifice și acționeze în mod 
prudent, ager dar activ și în timp util. 

Profesia de auditor financiar va ieși din criza COVID-19 schimbată. Ne vom adapta 
proceselor digitale pe care odinioară le credeam imposibile. Abilitățile noastre se vor 
dezvolta. Modul în care reacționăm va fi în mod atent informat. 

Actuala pandemie a dovedit cât de eficient pot funcționa organizațiile cu angajații la 
distanță. Datorită progreselor tehnologice și apariției sistemelor computerizate, 
auditorii care lucrează de acasă pot continua, de asemenea, să producă rezultate la fel 
de bune. Având în vedere că multe organizații intenționează ca o parte din personal să 
continue să lucreze de la distanță, costurile de operare pot fi reduse în cadrul firmelor. 
Viitorul auditului nu se referă doar la tehnologie, dar sigur este condus de aceasta. 

Sunt necesare noi abilități. Tendințele, influențate decisiv de tehnologie, sunt clare: 
cunoștințele tehnice privind contabilitatea și auditul devin mai puțin importante decât 
acum unul sau două decenii. Abilitățile personale și competențele sociale non-tehnice 
devin critice. Auzim adesea despre ascensiunea „consultantului de încredere” în lumea 
de astăzi. Un „consultant de încredere” nu este doar o persoană care jonglează cu 
cifrele, ci cineva care posedă o serie întreagă de abilități pentru a interacționa corect 
cu oamenii și a-și gestiona munca.  

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. 
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Ceea ce își propune Consiliul Camerei pentru anul 2021 este ca prioritățile CAFR  să 
reflecte nevoile membrilor, să îmbunătățim eficiența proceselor și să sporim 
parteneriatele. 

Programul de activitate al Consiliului CAFR pentru anul 2021 are la bază principiile: 

 

 

 

Acesta va urma liniile directoare privind vizibilitatea, îndeplinirea cu înalt 
profesionalism a activităților delegate de către ASPAAS și militarea pentru 
obținerea delegării și a altor activități, furnizarea de servicii de calitate, 
pregătirea profesională continuă, calitatea activității de audit financiar, a 
inspecțiilor de calitate și îmbunătățirea răspunderii disciplinare. 
 Am pornit de la provocările cheie cărora auditorii financiari, membri 
CAFR, vor trebui să le facă față pentru a fi competitivi și a-și întări 
capacitățile și aptitudinile profesionale într-o perioadă marcată de 
instabilitate socio-economică și profunde fluctuații de ritm ale activității. 
Aceste provocări aduc o multitudine de schimbări în ceea ce privește 
practica de zi cu zi.  

Adaptabilitate

Inovare

Solidaritate

Susținere
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Pentru anul ce urmează, principalele obiec�ve asumate de 
Consiliul CAFR sunt următoarele: 
 

 

 

Încurajarea și îndrumarea membrilor pentru adoptarea tranziției 
digitale dar și pentru adaptarea la noile cerințe ale pieței

Susținerea membrilor în adaptarea la noul normal și traversarea 
crizei economice

Digitalizarea - o nouă bază de date a membrilor CAFR

Eficientizarea programelor de dezvoltare profesională continuă 
a membrilor CAFR

Extinderea pieței serviciilor de audit

Dezvoltarea profesiei de auditor financiar în direcția cerințelor 
pieței

Consolidarea cooperării cu ASPAAS/autoritățile Statului, 
organismele profesionale din domeniu și cu mediul academic  

Îndeplinirea cu înalt profesionalism a activităților delegate de 
către ASPAAS și militarea pentru obținerea delegării și a altor 
activități

Sporirea vizibilității naționale și reprezentarea internațională

Adaptarea la standardele și normele actualizate şi la tendințele 
economice
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I. Comunicare și vizibilitate  

Rolul nostru este de a facilita conexiunea dintre profesioniș�, profesie, mediul de 
afaceri și reglementatori. În prac�că, aceasta se transpune prin asigurarea unei 
pregă�ri profesionale con�nue a membrilor, care să reflecte tehnologia și tendințele 
la zi; influențarea și dezbaterea cu privire la necesitatea aplicării standardelor de 
audit, e�că și a reglementărilor naționale în materie de audit financiar; și  asigurarea 
unei mediu favorabil comunicării și schimbului de informații, procese și idei. 

Avem ocazia semnifica�vă de a ne ajuta membrii să adopte și să se adapteze noilor 
tehnologii și epocii digitale.  

 Sporirea numărului de comunicate/ș�ri/ ar�cole/ informări publicate pe site-ul 
www.cafr.ro, în InfoAudit, pe paginile de Facebook și LinkedIn ale CAFR și în 
revistele de specialitate ale Camerei. 

 Organizarea unei serii de evenimente online pentru promovarea profesiei, cum 
ar fi: 

- Cel de al VII-lea Congres al profesiei de auditor financiar din România; 

- Organizarea unor evenimente zonale pentru promovarea profesiei; 

- Organizarea Zilei Naționale a Auditorului Financiar din România; 

- Organizarea de webinarii periodice, pe teme de interes pentru membrii CAFR. 

 Implementarea unui sondaj de opinie anual privind comunicarea cu membrii și 
implementarea de măsuri pe baza rezultatelor acestuia. 

 Traducerea/Realizarea de Ghiduri și îndrumări pentru membrii CAFR și pentru 
beneficiarii serviciilor de audit, cu privire la noile cerințe profesionale impuse 
de standardele de audit și de reglementările europene. 

 Traducerea și publicarea online a ghidurilor și documentelor de îndrumare 
emise de IFAC și Accountancy Europe. 

 Îmbunătățirea calității revistelor CAFR.  

 Lansarea unui proiect de atragere a �nerilor către profesie. 

http://www.cafr.ro/
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 Implementarea unui ches�onar privind opinia publicului specializat economic 
în legătura cu auditul financiar. 

 Media�zarea acțiunilor CAFR derulate și îmbunătățirea modului de comunicare 
cu auditorii financiari. 

 Informarea periodică a membrilor din teritoriu cu privire la ac�vitățile 
întreprinse de Cameră, la noile hotărâri adoptate, la datele de predare a 
diferitelor documente de evidență sau ac�vitate, la modificări aduse pentru 
plata co�zațiilor, la organizarea cursurilor, la perioadele de înscriere la 
examene, cursuri, stagiu, la organizarea unor evenimente importante. 

 Promovarea la nivel local și regional a Camerei Auditorilor Financiari din 
România și a profesiei de auditor financiar. 

 Organizarea de acțiuni și evenimente comune în parteneriat cu mediul 
academic, de afaceri și ins�tuțional din România, menite să asigure o bună 
informare și pregă�re a auditorilor financiari. 

 Par�ciparea la evenimentele și acțiunile organizațiilor profesionale 
internaționale la care CAFR este membru. 

 Con�nuarea bunelor relații de cooperare și schimb de experiență cu 
organismele profesionale interne și internaționale cu care CAFR are încheiate 
acorduri de colaborare. 

 Par�ciparea și implicarea în acțiunile și evenimentele organizate de Comisia 
Europeană sau de alte ins�tuții și organisme profesionale interne și 
internaționale, referitoare la adoptarea propunerilor legisla�ve de reformă a 
auditului. 

 Iden�ficarea de domenii de colaborare și realizarea schimbului de informații și 
bune prac�ci între Cameră și alte organisme profesionale din domeniu, din țări 
membre al Uniunii Europene și ale Federației Internaționale a Contabililor. 
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II. Îndeplinirea cu înalt profesionalism a ac�vităților delegate de 
către ASPAAS și militarea pentru obținerea delegării și a altor 
ac�vități 

 Organizarea programelor de formare profesională 
con�nuă și organizarea examenului de competență 
profesională  

 
CAFR își propune să desfășoare la cele mai ridicate standarde de calitate ac�vitățile 
delegate și supuse supravegherii și controlului de către ASPAAS, prin intermediul unui 
dialog construc�v cu autoritatea de supraveghere. 
CAFR își manifestă disponibilitatea de a desfășura noi ac�vități delegate de 
autoritatea de supraveghere, precum organizarea testului de acces la stagiu și 
monitorizarea stagiului în audit financiar. 
 

 
 Con�nuarea dialogului cu ASPAAS în vederea obținerii 

de noi ac�vități delegate și în sprijinul auditorilor 
financiari 

 

Dată fiind experiența deținută deja de CAFR cu privire la ac�vitățile cuprinse în Legea 
162/2017, pe parcursul anului 2021 se vor purta discuții cu autoritatea de 
supraveghere în vederea delegării ac�vităților în sprijinul profesiei de auditor 
financiar. 
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III. Furnizarea de servicii de calitate. Menținerea profesiei de 
auditor financiar la un înalt nivel profesional 

 

 Asistență pentru membri - Dialog permanent cu membrii și răspunsuri 
concrete la solicitările și nevoile semnalate în piață; 
 

 Asigurarea cadrului legal pentru exercitarea profesiei de auditor 
financiar, prin emiterea de către CAFR a reglementărilor, normelor 
necesare; 

 
 Monitorizarea eficientă a ac�vității de audit financiar; 

 
 

 Cercetarea disciplinară a auditorilor financiari, ca urmare a unor 
solicitări/sesizări; 
 

 Asigurarea unor bune prac�ci cu privire la e�ca profesională la nivelul 
organismelor profesionale din statele membre în vederea diseminării în 
rândul membrilor Comisiei de disciplină; 

 
 

  Furnizarea constantă de servicii de calitate, relevante și prompte. 
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 Ac�vități în sprijinul membrilor 

 

 

 

 

Atribuirea calității de membru a auditorilor financiari și înscrierea în Registrul 
membrilor CAFR

Emiterea de duplicate ce atestă calitatea de membru, în urma pierderii 
documentelor eliberate de Cameră (certificat și carnet) și emiterea de documente 
noi în cazul modificărilor intervenite

Atribuirea calității de membru al Camerei Auditorilor Financiari din România și 
înscrierea în Registrul membrilor CAFR a firmelor de audit

Eliberarea de noi Autorizații solicitate în urma modificărilor intervenite, sau 
Autorizații duplicat solicitate în cazul pierderii

Evidența membrilor CAFR și actualizarea bazei de date, în urma modificărilor 
intervenite, atât la auditorii financiari cât și la firmele de audit, care stă la baza 
generării Registrului membrilor CAFR

Raportul anual de activitate/declarația anuală fără activitate pentru anul 2020

Viza anuală

Schimbarea statutului de membru privind încadrarea în categoria auditorilor 
financiari activi sau non-activi în baza de date, în baza verificărilor permanente în 
Registrul public electronic gestionat de ASPAAS, disponibil pe site-ul autorității

Suspendarea auditorilor financiari și a firmelor de audit

Retragerea calității de membru al CAFR a auditorilor financiari și firmelor de audit
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IV. Pregă�rea profesională con�nuă 

 
Pentru a putea furniza servicii compe��ve, ap�tudinile și cunoș�nțele profesionale ale 
membrilor Camerei trebuie să fie la zi cu cele mai recente prac�ci și standarde în 
domeniu.  

Întocmirea tema�cii anuale de pregă�re profesională con�nuă pentru auditorii 
financiari ține cont, cu preponderență, de suges�ile de teme primite de la par�cipanții 
la Programul de pregă�re desfășurat în anul anterior, dar și de noile reglementări în 
domeniul auditului și de rezultatele inspecțiilor de calitate 

În prezent, informațiile privind pregă�rea profesională con�nuă a membrilor Camerei 
sunt anual centralizate în evidențele CAFR prin importuri automate de informații din 
pla�orma e-learning proprie, în urma transmiterii individuale a fișei anuale de pregă�re 
profesională con�nuă și a corespondențelor purtate cu membrii. 

Pentru a veni în sprijinul auditorilor financiari, CAFR va implementa în zona de acces a 
membrilor informații privind stadiul pregă�rii profesionale. As�el, un membru va putea 
iden�fica rapid cursurile efectuate în anii precedenți, gradul de finalizare a cursurilor 
anuale curente și va putea accesa mesaje sau comunicate cu privire la cursurile și 
ac�vitățile de pregă�re profesională organizate în viitor de către CAFR. 

Într-un mediu de lucru accelerat, când �mpul este o resursă limitată, CAFR vine în 
sprijinul auditorilor financiari, oferindu-le posibilitatea de a urmări cursurile de 
pregă�re anuală online, prin intermediul pla�ormei e-learning, 24h/24, 7 zile din 7, de 
pe orice dispozi�v electronic (laptop, tabletă, telefon, desktop). Conexiunea la 
pla�orma e-learning CAFR este sigură și stabilă, parcurgerea cursurilor de pregă�re 
oferite Cameră în format e-learning este facilă și, pentru a veni în sprijinul cursanților, 
se întocmesc anual Instrucțiuni de parcurgere a cursurilor. 

Pentru anul 2021, în măsura în care va fi posibil, se intenționează organizarea, în plus 
față de cursurile e-learning, a unor webinarii periodice pe teme profesionale de interes 
și a cursurilor clasice, la sală, pentru auditorii financiari. 
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Sporiea calității și relevanței serviciilor de pregătire profesională continuă

Actualizarea normelor de pregătire profesională ale CAFR în funcție de modificările aduse de Standardele 
Internaționale de Educație (IES), emise de Federația Internațională a Contabililor (IFAC)

O mai bună monitorizare a pregătirii profesionale nestructurate și eficientizarea procesului de depunere a 
documentelor

Promovarea acțiunilor CAFR în domeniul pregătirii profesionale

Facilitarea accesului membrilor la cursurile profesionale structurate și nestructurate, disponibile în format 
online, în platforma e-learning a CAFR sau în format clasic – în funcție de evoluția la nivel național a 
măsurilor de protecție și prevenție aferente pandemiei cu Sars-COV-2

Formare profesională pe subiecte de actualitate, armonizate conform ultimelor tendințe și standarde 
profesionale în cadrul Academiei de pregătire profesională a CAFR

Perfecționarea experiențelor de formare și învățare, care să îi ajute pe membri să furnizeze recomandări în 
sectoarele de activitate în care activează
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V. Calitatea ac�vității de audit financiar 

 

 

Participarea la seminariile de lucru din grupul Quality Assurance Network, care și-a stabilit printre priorităţi 
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 
inspecţiilor de calitate;

Elaborarea şi implementarea unui Chestionar preliminar care va fi transmis auditorilor financiari ce urmează a 
fi inspectaţi, în vederea eficientizării procesului de revizuire a calităţii;

Actualizarea Normelor privind instituirea de către auditorii financiari a masurilor de prevenire şi combatere a 
spălării banilor, precum şi elaborarea de îndrumări în vederea aplicării prevederilor din noua legislaţeie în 
domeniul spălării banilor;

Actualizarea Chestionarului privind îndeplinirea de către auditorii financiari a principalelor prevederi din 
legislaţia în domeniul spălării banilor;

Participarea în cadrul comisiilor tehnice la întâlniri tematice cu Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a 
Spălării Banilor; 

Inițierea unor întâlniri între CMCCCP şi Departamentele de control din cadrul O.N.P.C.S.B. şi ASPAAS, în 
vederea armonizării procedurilor şi obiectivelor de control;

Îmbunătățirea modului de programare a inspecțiilor calității activității de audit financiar și a altor activități 
desfășurate de membrii Camerei;

Participarea la efectuarea de analize şi investigaţii, pentru soluţionarea, în conformitate cu prevederile 
Codului etic, a unor sesizări, solicitări şi reclamaţii din partea instituţiilor publice, auditorilor financiari, altor 
persoane fizice şi juridice interesate; 

Creşterea calităţii 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.




