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2 Camera Auditorilor Financiari din România

Mesajul președintelui

2020 a fost un an al adaptării și schimbărilor
pentru organismul nostru profesional. A fost
anul în care CAFR a trebuit să își regândească
strategia și să își adapteze programul intern și
modalitatea de lucru pentru a‐și eficientiza acti‐
vitatea și a se alinia noului context socio‐econo‐
mic.

Pandemia COVID‐19 a afectat puternic și conti‐
nuă să afecteze economia mondială.
Consecinţele sale sunt complexe, generând pro‐
vocări pentru umanitate şi, inerent şi pentru
profesia de auditor financiar. Unele activităţi au
fost suspendate, a fost nevoie să ne adaptăm
din mers noilor condiţii de muncă şi de comuni‐
care cu clienţii, ne‐am redus semnificativ activi‐

tatea fizică interpersonală, au apărut cheltuieli
suplimentare cu funcţionarea şi reorganizarea
activităţii prin digitalizare, ceea ce a presupus o
perioadă de timp şi efort pentru implementare.
Prin toate turbulenţele provocate de criza
COVID‐19, care forţează companiile spre limitele
lor, este imperativ să rămânem atenţi la nevoile
pieţei și la variaţiile legislative.

Preocuparea noastră în această perioadă a fost
să îi convingem pe membrii noștri că le vom
oferi servicii de calitate, transparente și în timp
util. Mai mult, am încercat să ne adaptăm servi‐
ciile prestate în funcţie de nevoile pieţei, mai
ales ale micilor companii care sunt în dificultate.
Restricţiile impuse din cauza pandemiei au

„...rotiţele motorului economiei
în această perioadă au fost 

adaptabilitatea, inovarea, 
solidaritatea și pragmatismul 

pe care Camera Auditorilor 
Financiari din România a încercat

să le manevreze cu eficienţă 
și promptitudine.”



influenţat major modul de comunicare dintre
auditori și clienţi. Bineînţeles că toate aceste
restricţii se suprapun peste modificările legisla‐
tive punctuale apărute, la care trebuie să ne ra‐
liem constant. 

Auditul financiar, la fel ca şi celelalte sectoare
ale societăţii, are nevoie de o anumită perioadă
pentru a se putea adapta și, ulterior, întoarce la
situaţia dinaintea acestei pandemii. Suntem con‐
vinşi că viaţa după această pandemie va fi dife‐
rită de viaţa de dinaintea acestei crize. Anul
2020 va rămâne în istorie ca o linie de
demarcaţie și un exemplu în privinţa atitudinilor
umane și de afaceri.

Având în vedere dinamica schimbărilor pe care
profesia noastră le parcurge în această pe‐
rioadă, îndemnul meu către dumneavoastră
este să vă exercitaţi activitatea cu profesiona‐
lism și să depuneţi toate eforturile pentru a
adopta tranziţia digitală și managementul suste‐
nabil. CAFR vă este și vă va fi în continuare ală‐
turi prin îndrumări profesionale, pregătire
profesională adaptată nevoilor pieţei și regle‐

mentărilor, promovarea profesiei și a interese‐
lor acesteia, transparenţă și inovare.

Pentru 2021 îmi doresc să reușim să ne îndepli‐
nim obiectivele stabilite conform Programului
de activitate al Consiliului Camerei. Obiectivele
prioritare asupra cărora ne vom concentra efor‐
turile sunt: Adoptarea tranziţiei digitale a CAFR
dar și îndrumarea și încurajarea membrilor pen‐
tru adaptarea la noile cerinţe ale pieţei, extinde‐
rea pieţei serviciilor de audit și, în mod decisiv,
îndeplinirea cu înalt profesionalism a
activităţilor delegate de către ASPAAS și milita‐
rea pentru obţinerea delegării și a altor
activităţi.

Ca o concluzie, putem spune că rotiţele motoru‐
lui economiei în această perioadă au fost adap‐
tabilitatea, inovarea, solidaritatea și
pragmatismul pe care Camera Auditorilor Finan‐
ciari din România a încercat să le manevreze cu
eficienţă și promptitudine.

Adrian POPESCU
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„Îndemnul meu către dumneavoastră este să vă exercitaţi activitatea 
cu profesionalism și să depuneţi toate eforturile pentru 

a adopta tranziţia digitală și managementul sustenabil.”



Legea 162/2017 privind auditul statutar, publi‐
cată în M.O. nr. 548 din 12 iulie 2017 a transpus la
nivel naţional cerinţele impuse de UE, prin Direc‐
tiva 2014/56/CE și prin Regulamentul european
nr. 537/2014.

Conform Legii 162/2017, Titlul III Modificarea și
completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernu‐
lui nr. 75/1999 privind activitatea de audit finan‐
ciar, art. 86, alin. 6:  

„Camera, în exercitarea atribuţiilor sale,
desfășoară următoarele activităţi:

a) organizează și urmărește programul de
formare continuă a membrilor săi, pentru
activităţile prevăzute la art. 3 alin. (3) lit.
b) ‐e);

b) controlează calitatea activităţii membrilor
săi, pentru activităţile prevăzute la art. 3
alin. (3) lit. b) ‐e);

c) înaintează propuneri privind actualizarea
legislaţiei prin ASPAAS şi Ministerul
Finanţelor Publice, precum şi a normelor
de audit financiar şi audit intern, în
concordanţă cu prevederile legii şi cu re‐
glementările instituţiilor profesionale eu‐
ropene și internaţionale în domeniu;

d) poate radia sau retrage, la cerere, autori‐
zarea de auditor financiar sau firmă de
audit, după caz, în condiţiile legii;

e) poate aplica sancţiunile administrative
prevăzute la art. 321 alin. (4);

f) poate propune sancţionarea administra‐
tivă de retragere a autorizării unui auditor
financiar sau firme de audit, după caz, în
condiţiile legii;

g) asigură reprezentarea profesiei de audi‐
tor financiar din România la nivel
internaţional; 

h) adoptă Codul etic și standardele
internaţionale de audit, revizuire, alte mi‐
siuni de asigurare și servicii conexe, pen‐
tru alte misiuni decât cele de audit
statutar;

i) emite, cu aprobarea ASPAAS, ghiduri şi în‐
drumări în domeniul auditului statutar cu
privire la standardele internaţionale de
audit și în aplicarea Codului etic adoptat
de ASPAAS;

j) orice alte activităţi necesare pentru pune‐
rea în aplicare a prezentei ordonanţe de
urgenţă.

(7) Camera desfășoară și activităţi delegate de
ASPAAS care privesc auditorii statutari, în
condiţiile legii.
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Prezentare generală

Cadru general

Camera Auditorilor Financiari din România a fost înfiinţată în anul 1999, prin OUG nr.
75/1999, privind activitatea de audit financiar, republicată şi reprezintă la nivel naţional
autoritatea competentă care organizează, coordonează și autorizează desfășurarea
activităţii de audit financiar în România, altul decât cel statutar.



Misiune
CAFR promovează și susţine de 22 de ani profe‐
sia de auditor financiar, protejând atât intere‐
sele profesioniștilor, cât şi interesul public.
CAFR, pe tot parcursul său, a fost și este orga‐
nismul profesional abilitat să reprezinte activi‐
tatea de audit financiar și are ca principală
misiune creșterea calităţii auditului și
menţinerea calităţii standardelor de formare
profesională şi diseminare a informaţiilor de in‐
teres pentru profesia de auditor financiar din

România, oferind, totodată, mediului de afaceri
seturi clare de îndrumări profesionale, un nivel
adecvat de competenţă și informaţii fiabile.

Rolul CAFR în toţi acești ani a fost să formeze
membri profesioniști de încredere, care pot re‐
prezenta profesia cu succes, să dezvolte piaţa
de audit şi să o extindă spre zone noi explora‐
bile, să atragă colaborări profesionale care să
completeze profesia, să permită sinergii profe‐
sionale şi să contribuie la creșterea calităţii audi‐
tului financiar în România. 
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2020 o nouă conducere
În data de 19 septembrie 2020, a avut loc
Conferinţa Camerei Auditorilor Financiari din
România („Conferinţa”) organizată prin vot la
distanţă pentru alegerea președintelui Consiliu‐
lui Camerei Auditorilor Financiari din România,
a membrilor Consiliului Camerei Auditorilor Fi‐
nanciari din România și a auditorului statutar al
Camerei Auditorilor Financiari din România.

Procesul de vot pentru alegerea Președintelui
Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din Ro‐
mânia, a membrilor Consiliului Camerei Auditori‐
lor Financiari din România și a auditorului
statutar al Camerei Auditorilor Financiari din Ro‐
mânia a avut loc pe platforma de vot EBALLOT.
Scopul utilizării acestei platforme a fost de a
permite CAFR să organizeze alegeri sigure, veri‐
ficabile în actualul context epidemiologic și
legal. Pentru a asigura confidenţialitatea și
siguranţa votului, CAFR a optat pentru această
platformă certificată, supusă unui audit extern
independent.

Conform Listei finale a mem‐
brilor Camerei cu drept de vot
la Conferinţa CAFR organizată
prin vot la distanţă în data de
19 septembrie 2020, publicată
pe site‐ul www.cafr.ro în data
de 19 august 2020, 2531 de
mem bri ai CAFR și‐au putut
exercita votul. În urma ra ‐
poar telor generate de platfor ‐
ma de vot, 1114 membri CAFR
s‐au lo gat pe EBallot în ziua
con fe rinţei, în intervalul alocat
procesului de vot: 10.30‐12.30.

Pe baza voturilor exprimate
de auditorii financiari, mem bri
ai CAFR, dl. ADRIAN POPESCU
a fost ales Președinte al Came‐
rei Auditorilor Financiari din
România, pentru un mandat
de 3 ani.

De asemenea, au fost aleși
pentru un mandat de 3 ani, ur‐
mătorii membri ai Consiliului
CAFR:

1. Gheorghe Ialomiţianu, 
prim ‐vicepreşedinte al Consiliului CAFR

2. Liliana Feleagă – vicepreşedinte al Consi‐
liului 

3. Ioan Grigoriu – vicepreşedinte al Consiliu‐
lui

4. Florentina Șușnea – vicepreşedinte al
Consiliului

5. Irimie Emil Popa

6. Alin Constantin Dumitrescu

7. Mihaela Raluca Toma

8. Filip Stoica

9. Nicolae Covrig

10. Gheorghe Rusu

Auditorul statutar al CAFR votat de Conferinţă
este firma MOORE AUDIT ONE S.R.L.



Măsurile și continuitatea activităţii CAFR
în contextul epidemiei de coronavirus
(„COVID‐19”)
 Accesul publicului în sediul și repre ‐

zentanţele CAFR a fost interzis în perioada
stării de urgenţă și a fost gestionat riguros
în perioada stării de alertă;

 Toate întâlnirile fizice din teritoriu au fost
iniţial amânate și, ulterior, transformate în
întâlniri online;

 Toate deplasările naţionale și internaţionale
ale executivului și membrilor Consiliului
CAFR au fost anulate prin decizia Biroului
Permanent;

 Toate inspecţiile de calitate ale CMCCCP au
fost amânate pentru cel de al treilea şi al
patrulea trimestru al anului;

 Acordarea vizei anuale pentru anul 2020, în
perioada stării de urgenţă s‐a realizat
exclusiv prin servicii de curierat rapid. CAFR
a asigurat retransmiterea carnetelor vizate
către membrii solicitanţi, pe cheltuiala
proprie;

 În perioada stării de urgenţă, casieriile din
cadrul sediului central al CAFR și cele ale

Reprezentanţelor regionale ale CAFR
(Brașov, Cluj, Constanţa, Iași și Timișoara)
au fost închise și orice plată către CAFR a
fost realizată exclusiv on‐line;

 Au fost furnizate servicii la cel mai înalt
nivel, fără întrerupere, toate resursele
necesare pentru asigurarea continuităţii
serviciilor noastre fiind disponibile în acest
moment;

 În perioada stării de urgenţă dar și ulterior
acesteia  angajaţilor li s‐a solicitat să lucreze
de la distanţă cât mai mult posibil și acolo
unde este posibil;

 Angajaţii a căror prezenţă la locul de muncă
a fost necesară au aplicat protocoale de
distanţare socială și de igienă, bazate pe
instrucţiunile autorităţilor de sănătate
publică;

 Au fost stabilite protocoale specifice de
dezinfecţie în toate sediile noastre;

 Au fost iniţiate proceduri de separare a
personalului și de program de lucru flexibil
în vederea atenuării riscului de infectare a
unei echipe întregi și pentru a asigura
continuitatea tuturor serviciilor noastre.
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Susţinerea activităţii de audit financiar în perioada pandemiei COVID 19



Propuneri de măsuri adresate 
Secretariatului General al Guvernului 
și Ministerului de Finanţe
CAFR a susţinut și a contribuit la iniţiativa Uni‐
unii Profesiilor Liberale din România de a trans‐
mite Secretariatului General al Guvernului și
Ministerului de Finanţe o serie de propuneri de
măsuri necesare în acest context economic ge‐
neral dar și membrilor Camerei în mod special.
Pornind de la premisa că statul este singura enti‐
tate care va avea acces la împrumuturi în
această perioadă în care necesarul de finanţare
va crește exponenţial dar și că turismul, HO‐
RECA, transportul de persoane, organizarea de
evenimente dar și industria auto și industriile
conexe raportează deja scăderi semnificative,
au fost elaborate 13 propuneri profesionale în
sprijinul membrilor dar și al susţinerii economiei.

Elaborarea de recomandări profesionale
pentru auditorii financiari legate de
implicaţiile COVID 19
Atât persoanele responsabile cu guvernanţa,
cât și auditorii financiari, trebuie să acorde o
importanţă sporită analizei expunerii la riscul de
continuitate a activităţii și a implicaţiilor asupra

situaţiilor financiare anuale. Începând cu ianua‐
rie 2021, auditorii financiari trebuie să fie extrem
de alerţi la riscul de audit, mai ales prin prisma
implicaţiilor directe asupra respectării principiu‐
lui continuităţii activităţii de către societăţile au‐
ditate.   

Astfel, echipa CAFR a elaborat o serie de re‐
comandări profesionale adresate auditorilor
financiari. Acestea au adus în discuţie
implicaţiile asupra raportului de audit (as‐
pectele cheie de audit și ameninţarea princi‐
piului continuităţii activităţii).

Crearea unei secţiuni de Resurse COVID
pe site‐ul CAFR
Începând cu luna mai 2020 este disponibilă o
secţiune distinctă pe site‐ul Camerei care
reunește o pleiadă de informaţii relevante, re‐
surse profesionale referitoare la impactul pan‐
demiei asupra mediului de afaceri, a
practicienilor și a activităţii acestora.

Informaţiile sunt disponibile în limba engleză și
provin de la organizaţiile internaţionale din do‐
meniul contabilităţii și auditului dar și de la
autorităţile internaţionale.
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Statistici relevante
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Realizările anului 2020
Traducerea și publicarea materialului
„Ghid de utilizare a ISA‐urilor în auditul 
Întreprinderilor Mici și Mijlocii”, emis de
IFAC
Sub egida Camerei Auditorilor Financiari din Ro‐
mânia și în urma acordului de traducere semnat
cu Federaţia Internaţională a Contabililor (IFAC),
în luna martie 2020 a fost publicat în limba ro‐
mână „Ghid de utilizare a ISA‐urilor în auditul În‐
treprinderilor mici și mijlocii” elaborat de
Federaţia Internaţională a Contabililor (IFAC), cu
sprijinul Comitetului pentru Practicieni Mici și
Mijlocii. Textul publicat în format tipărit repre‐
zintă traducerea fidelă în limba română a regle‐
mentărilor din limba engleză, nefiind aduse
niciun fel de modificări (eliminări, adăugiri sau
adaptări).

Ghidul a fost actualizat pentru a reflecta modifi‐
cările ISA din ediţiile anterioare, inclusiv proiec‐
tele Comitetului pentru standarde
internaţionale de audit și asigurare (IAASB) pri‐

vind raportarea auditorilor, prezentarea de
informaţii, responsabilităţile auditorului privind
alte informaţii și utilizarea activităţii auditorilor
interni. Cea de‐a patra ediţie a Ghidului își pro‐
pune să le permită practicienilor să înţeleagă în
profunzime un audit desfășurat în conformitate
cu Standardele Internaţionale de Audit (ISA)
prin intermediul explicaţiilor și al exemplelor
ilustrative. Acesta prevede o abordare practică
a auditului de tipul „cum să” pe care practicienii
o pot adopta când derulează un audit pe bază
de riscuri al unui IMM. În final, acesta ar trebui
să ajute practicienii să desfășoare misiuni de
audit de o înaltă calitate și eficiente din punct de
vedere al costurilor, permiţându‐le acestora să
răspundă mai bine nevoilor SMP‐urilor și intere‐
sului public.

Volumul 1 acoperă conceptele fundamentale ale
unui audit bazat pe riscuri în conformitate cu
ISA‐urile. Volumul 2 conţine îndrumări practice
privind efectuarea auditurilor pentru IMM‐uri,
inclusiv două studii de caz ilustrative – unul al
unui audit pentru IMM‐uri și unul al unei micro‐
entităţi.
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Identificarea și testarea unor aplicaţii
pentru gestionarea unui dosar de audit 
financiar
Începând cu luna martie 2020, CAFR a recoman‐
dat membrilor o aplicaţie de audit dezvoltată
pentru a îi sprijini în activitatea de auditare a
situaţiilor financiare.

Anterior acestei recomandări au fost  analizate
și testate mai multe astfel de aplicaţii începând
cu luna ianuarie 2019. Testările au avut loc atât
intern, prin intermediul angajaţilor din cadrul
Compartimentului Monitorizare, Control, Com‐
petenţă şi Cercetare Profesională (CMCCCP), cât
și în cadrul unor comitete de lucru din care au
făcut parte aproximativ 50 de auditori‐ per‐
soane fizice și juridice, din mai multe judeţe din
România.

În urma centralizării discuţiilor și a feed‐back‐uri‐
lor, a fost recomandată aplicaţia care conţine
cele mai actualizate informaţii și care răspunde
cel mai bine nevoilor unei firme mici și medii de
audit, fiind structurată pe baza ultimei ediţii a
Ghidului pentru un Audit de Calitate, ediţia 2019.

Membrii CAFR beneficiază de condiţii avanta‐
joase de achiziţionare a aplicaţiei, aceasta fiind
opţională, destinată cu precădere auditorilor fi‐
nanciari cu volum de activitate mic și mediu,
precum și auditorilor financiari nou intraţi în pro‐
fesie, reprezentând un suport tehnic care efi‐
cientizează misiunea de audit.

Cercetarea profesională CAFR,
„Guvernanţa Corporativă – 
Rolul Comitetului de audit”
Compartimentul Monitorizare, Control, Compe‐
tenţă şi Cercetare Profesională din cadrul Came‐
rei Auditorilor Financiari din România a efectuat
o cercetare profesională cu tema ”Guvernanţa
corporativă – Rolul Comitetului de audit”, publi‐
cată pe site‐ul CAFR în sprijinul membrilor. Acest
material prevede, de asemenea, două modele
de rapoarte:

 Raport suplimentar întocmit de auditorul
statutar către Comitetul de audit și

 Raportul Comitetului de audit către AGA.
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CAFR a devenit membru al Federaţiei 
Europene a Contabililor și Auditorilor
pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii
(EFAA)

Adunarea generală a membrilor EFAA întrunită
online în data de 26 iunie 2020 a decis în unani‐
mitate de voturi pentru aderarea organismului
nostru profesional.

Federaţia Europeană a Contabililor și Auditorilor
pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii (EFAA) este
o organizaţie umbrelă pentru organizaţiile
contabile și de audit ai căror membri individuali
oferă servicii profesionale IMM‐urilor din
Uniunea Europeană și din Europa în ansamblu. 
A fost înfiinţată în 1994 și are 17 membri în
întreaga Europă, reprezentând peste 
320.000 de contabili, auditori și consultanţi
fiscali.

Majoritatea regulilor și standardelor contabile și
de audit sunt stabilite la nivelul UE sau
internaţional și sunt adesea inspirate de compa‐
nii mari și orientate către nevoile lor. Acesta
este motivul pentru care EFAA, o voce impor‐
tantă pentru întreprinderile mici, se străduiește
să remedieze acest dezechilibru și să reprezinte
mai bine interesele IMM‐urilor și practicienilor
mici și mijlocii, oferind autorităţilor de reglemen‐
tare o cunoaștere aprofundată din perspectiva
întreprinderilor mici.

CAFR a lansat Modelul de maturitate 
a competenţei digitale (DCMM) al EFAA 
în limba română
Digitalizarea are implicaţii profunde pentru
practicile contabile mici și mijlocii (SMP). Aceste
implicaţii vor produce schimbări. Noile tehnolo‐
gii digitale vor continua să apară. SMP‐urile tre‐
buie să anticipeze aceste schimbări și să fie
pregătite să răspundă. Totuși, SMP‐urile au în
general resurse limitate și au nevoie de îndru‐
mări și direcţionare cu privire la modul în care
pot răspunde cel mai bine acestor schimbări.
Aici intervine modelul de maturitate a
competenţei digitale (DCMM ™).

DCMM cuprinde un chestionar care permite
practicienilor mici și mijlocii să își evalueze nive‐
lul de maturitate actual privind competenţa digi‐
tală, să identifice domeniile în care com pe‐
 tenţele sunt puternice sau lipsesc și apoi să 
elaboreze o foaie de parcurs pentru atingerea
unui nivel mai mare de maturitate.
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Primirea delegării de la ASPAAS privind
organizarea programului de formare pro‐
fesională continuă a auditorilor financiari
În urma delegării primite de Camera Auditorilor
Financiari din România de la Autoritatea pentru
Supravegherea Publică a Activităţii de Audit Sta‐
tutar (ASPAAS), activitatea de organizare a pro‐
gramelor de formare profesională continuă a
auditorilor financiari a fost asigurată în anul
2020 de către CAFR. Astfel, în platforma 
e‐learning au fost încărcate pentru anul 2020 
un numar de 15 cursuri, totalizând 30 de ore 
de pregătire structurată, recunoscute în inte ‐
gralitate de către ASPAAS.

În Monitorul Oficial al României nr. 1138 din 26
noiembrie 2020 a fost publicat Ordinul
președintelui ASPAAS nr. 392/2020 pentru  mo‐
dificarea și completarea Normelor privind for‐
marea profesională continuă a auditorilor
financiari, aprobate prin Ordinul președintelui
Autorităţii pentru Supravegherea Publică a
Activităţii de Audit Statutar nr. 90/2018 și în Mo‐
nitorul Oficial al României nr. 1170 din data de 3
decembrie 2020 a fost publicat Ordinul
președintelui ASPAAS nr. 426/2020 pentru dele‐
garea atribuţiei privind organizarea programelor
de formare continuă.

Primirea delegării de la ASPAAS privind
organizarea examenului de competenţă
profesională
Camera Auditorilor Financiari din România a pri‐
mit delegarea de la Autoritatea pentru Suprave‐
gherea Publică a Activităţii de Audit Statutar
(ASPAAS), pentru organizarea și desfășurarea
examenului de competenţă profesională, cel de
la finalul perioadei de stagiu. 

În Monitorul Oficial al României nr. 1138 din 26
noiembrie 2020 a fost publicat Ordinul
președintelui ASPAAS nr. 391/2020 pentru  modifi‐
carea Normelor privind organizarea și
desfășurarea examenului de competenţă profe‐
sională, aprobate prin Ordinul președintelui
Autorităţii pentru Supravegherea Publică a
Activităţii de Audit Statutar nr. 135/2018. În Moni‐
torul Oficial al României nr. 1170 din 3 decembrie
2020 a fost publicat Ordinul președintelui AS‐
PAAS nr. 425/2020 pentru delegarea atribuţiei pri‐
vind organizarea examenului de competenţă
profesională.
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Reglementare
Anul 2020 a adus o serie de modificări legislative
semnificative pentru activitatea CAFR.

 135 – Hotărâri ale Consiliul CAFR, din 08
ședinţe desfășurate pe parcursul întregului
an, dintre care

– 19 Hotărâri au fost publicate în
Monitorul Oficial al României, Partea I

– 68 Hotărâri au fost aprobate prin vot
electronic

– 67 Hotărâri au fost aprobate în ședinţe
ordinare

 64 – Decizii ale Biroului permanent din 13
ședinţe desfășurate pe parcursul întregului
an

 51 – Ordine ale Președintelui, pe parcursul
întregului an

 26 – Dispoziţii ale Secretarului general
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Relaţia cu Autoritatea 
de Supraveghere
Încă de la înfiinţarea Autorităţii pentru Suprave‐
gherea Publică a Activităţii de Audit Statutar
(ASPAAS), CAFR a considerat ASPAAS ca pe un
„partener în dezvoltarea profesiei”, astfel încât
să ne putem desfășura activitatea în condiţii de
colaborare, în ceea ce privește activităţile deru‐
late de ambele instituţii pentru membrii noștri şi
să contribuim la creșterea încrederii opiniei pu‐
blice în calitatea activităţii pe care o desfășoară
auditorii financiari, în contextul schimbărilor le‐
gislative şi al digitalizării profesiei. 

Începând cu anul 2018, odată cu apariţia Legii
162/2017 privind auditul statutar al situaţiilor fi‐
nanciare anuale și al situaţiilor financiare anuale
consolidate și de modificare a unor acte norma‐
tive, profesia de auditor financiar din România 
s‐a confruntat cu o perioadă de tranziţie. Au
existat modificări legislative importante care au
necesitat clarificări și nuanţări ulterioare.

CAFR și‐a manifestat permanent deschiderea
către o colaborare constructivă cu Autoritatea
pentru Supravegherea Publică a Activităţii de
Audit Statutar, în sprijinul auditorilor financiari și
firmelor de audit din România.

În cadrul Conferinţei de alegeri a CAFR din 19
septembrie 2020, dna. conf. univ. dr.  Oana Stă‐
nilă, președinte al ASPAAS, și‐a manifestat, de
asemenea, dorinţa colaborării dintre cele două
instituţii, transmiţând un mesaj de normalitate și
echilibru.

Privim spre viitor cu încrederea că ne vom putea
desfășura activitatea în condiţii de colaborare,
din perspectiva activităţilor furnizate membrilor
de ambele instituţii, contribuind astfel la conso‐
lidarea profesiei de auditor financiar și a modu‐
lui în care aceasta este percepută de către
ceilalţi actori ai scenei economico‐financiare din
România.

Și în anul 2020, Camera Auditorilor Financiari din
România a fost ca de fiecare dată, deschisă dia‐
logului și cooperării cu Autoritatea pentru 
Supravegherea Publică a Activităţii de Audit
Statutar (ASPAAS). În acest sens, s‐au purtat
discuţii și corespondenţe privind activitatea
desfășurată în interesul membrilor comuni. 
Camera, prin Compartimentul servicii şi asis‐
tenţă membri, a transmis către ASPAAS spre in‐
formare, hotârâri ale Consiliului CAFR privind
atribuirea calităţii de membru al CAFR, retrage‐
rea calităţii de membru și suspendarea exercită‐
rii activităţii de membru al CAFR. De asemenea,

Compartimentul servicii şi asistenţă membri a in‐
format permanent ASPAAS cu privire la unele
neconcordanţe existente între Registrul public
electronic și Registrul membrilor CAFR.

În anul 2020, în urma întâlnirilor, discuţiilor și
corespondenţelor purtate între CAFR și 
ASPAAS, organismul nostru profesional a fost
delegat de către organismul de supraveghere 
să desfășoare două activităţi deosebit de im ‐
portante, precum:

 organizarea programului de formare
profesională continuă a auditorilor
financiari și

 organizarea examenului de competenţă
profesională.

Astfel, ASPAAS a aprobat tematica cursurilor de
formare profesională continuă structurată orga‐
nizate de CAFR în anul 2020 și acestea au fost în‐
cărcate în platforma e‐learning a Camerei în
data de 15 decembrie 2020. Au fost organizate
15 cursuri structurate, totalizând un număr de
30 de ore de pregătire, integral recunoscute de
către autoritatea de supraveghere. Auditorii fi‐
nanciari au apreciat în mod deosebit acest de‐
mers, evitându‐se parcurgerea cursurilor anuale
organizate și de CAFR și de către ASPAAS și asi‐
gurându‐se un sistem unitar de furnizare a pre‐
gătirii profesionale continue anuale, cu atât mai
mult cu cât aceasta a fost asigurată prin inter‐
mediul platformei e‐learning, cu care majorita‐
tea membrilor Camerei erau familiarizaţi și care
a permis evitarea deplasărilor în timp de pande‐
mie. 

CAFR a demarat și activităţile de organizare a
examenului de competenţă profesională, care
va avea loc în primăvara anului 2021.

Facem precizarea că, cele două activităţi au fost
delegate Camerei pentru o perioadă iniţială de
un an, urmând ca în urma supravegherii și con‐
trolului exercitate de ASPAAS, această perioadă
să fie prelungită.

Fără echivoc, a existat și există necesitatea unui
dialog permanent cu reprezentanţii ASPAAS şi a
colaborării eficace şi eficiente cu scopul îndepli‐
nirii cu succes a misiunii fiecărei autorităţi pen‐
tru profesia de auditor financiar. CAFR își
exprimă în continuare deschiderea pentru o co‐
municare fluentă, neutră şi obiectivă în vederea
unei colaborări interinstituţionale optime în be‐
neficiul membrilor și s‐a angajat să desfășoare
cu profesionalism cele două activităţi delegate.
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Activitatea reprezentanţelor
CAFR
Misiunea reprezentanţelor regionale este de a
deservi membrii din zona de arondare alocată,
prin facilitarea accesului la activităţile curente
derulate de Cameră. De asemenea, repre zen ‐
tanţele promovează interesul profesional al
membrilor CAFR prin asigurarea vizibilităţii la
nivel regional, prin apropierea de profesia noas‐
tră a mediului de afaceri, a celui instituţional și
universitar.

În contextul restricţiilor impuse de autorităţi în
perioada stării de urgenţă determinate de răs‐
pândirea virusului Covid‐19, reprezentanţele
CAFR au continuat să își desfășoare activitatea
și să deservească membrii în flux normal în for‐
mat online sau telefonic.

În cursul anului 2020, obiectivul principal al
reprezentanţelor regionale ale CAFR a fost 
de servirea membrilor Camerei din teritoriu, 
prin:

18 Camera Auditorilor Financiari din România

Activităţi în sprijinul membrilor

În cadrul reprezentanţelor CAFR au fost organi‐
zate evenimente/întâlniri regionale după cum
urmează:

a. Reprezentanţa Cluj
– întâlnirea regională din data de 3 de ‐

cembrie 2020 organizată în mediul online
(pe platforma ZOOM), cu tema: „Audi ‐
tarea tranzacţiilor cu entităţile afiliate”
Moderator: Prof. univ. dr. Irimie POPA,
membru al Consiliului CAFR.

– Lectori: AUGUSTIN Rusu consultant
fiscal, auditor financiar și prof. univ. dr.
Radu BUFAN specialist în fiscalitate. 
3 ore de pregătire nestructurată.

b. Reprezentanţa Timișoara
– În data de 03 decembrie 2020 s‐a or ga ‐

nizat la Timișoara o întâlnire profesională
online, pe platforma Zoom unde au
participat auditori financiari din zona
reprezentanţei Timișoara. Tema întâlnirii
a fost „Provocările actuale ale profesiei
de auditor financiar” și a fost susţinută
de conf. univ. dr. Alin Dumitrescu și prof.
univ. dr. Ovidiu Bunget.

c. Reprezentanţa Constanţa
În datele de 16 și 17 iulie 2020, la Sediul
Reprezentanţei Regionale S‐E Constanţa a Ca‐



merei Auditorilor Financiari din România, a avut
loc o întâlnire profesională la care au participat
auditori din judeţele arondate Reprezentanţei,
tema întâlnirii fiind:„Problematici actuale și per‐
spective ale auditului în România”.

Întâlnirea a fost moderată de  Gheorghe Rusu,
membru al Consiliului CAFR, care a vorbit în des‐
chidere despre rolul profesiilor liberale în Româ‐
nia și importanţa auditului.

Elementele de specialitate specifice temei întâl‐
nirii au fost prezentante de lectorul întâlnirii,
Elena Iordache – Director general adjunct,
Direcţia generală Legislaţie Cod Fiscal din cadrul
Ministerului Finanţelor Publice.

Subiectele prezentate au fost:

– Reglementări contabile conforme cu
OMFP nr. 1802/2014;

– Aspecte practice și noutăţi privind
Ordonanţele de Urgenţă emise în
perioada stării de urgenţă / alertă cu
impact fiscal și bugetar.

Atribuţii
1. Raportul anual de activitate/declaraţia

anuală fără activitate pentru anul 2019
Începând cu anul 2019, data limită pentru depu‐
nerea raportului anual de activitate sau a
declaraţiei anuale fără activitate s‐a modificat
potrivit art. 30 alin. (5) din Regulamentul de or‐
ganizare și funcţionare a CAFR aprobat prin Hotă‐
rârea Conferinţei CAFR nr. 02/2018 și art. 4 alin.
(1) din Hotărârea nr. 99/2018 privind acordarea
vizei anuale pentru desfășurarea activităţilor de
audit financiar, altele decât auditul statutar, pen‐
tru auditorii financiari, membri ai Camerei Audito‐
rilor Financiari din România, începând cu anul
2019. 

Astfel, raportul anual de activitate sau
declaraţia anuală fără activitate, după caz, se
completează și se transmite Camerei doar de
către auditorii financiari activi și firmele de
audit, membri ai CAFR, până la data de 15 fe‐
bruarie a fiecărui an, pentru activitatea
desfășurată în anul anterior.

Pe parcursul anului 2020 și, în principal, în lunile
ianuarie‐februarie 2020, CAFR a oferit
consultanţă și sprijin în vederea completării ra‐
portului/declaraţiei pentru anul 2019. 

Auditorii financiari și firmele de audit au primit
nume de utilizator și parolă pentru accesarea
spaţiului privat. 

Rapoartele printate (dar care nu au fost comple‐
tate online, ci pe suport de hârtie) au fost intro‐
duse în baza de date și apoi îndosariate.

2. Viza anuală
În vederea obţinerii vizei aferente anului 2020
pentru desfășurarea activităţilor de audit finan‐
ciar, altele decât auditul statutar, auditorii finan‐
ciari au fost verificaţi dacă și‐au îndeplinit toate
obligaţiile conform Hotărârii Consiliului CAFR nr.
99 din 19 decembrie 2018 privind acordarea vizei
anuale pentru desfășurarea activităţilor de audit
financiar, altele decât auditul statutar, pentru au‐
ditorii financiari, membri ai Camerei Auditorilor
Financiari din România, începând cu anul 2019,
după cum urmează:

– plata la zi a cotizaţiilor fixe, inclusiv
pentru anul 2020;

– plata cotizaţiilor variabile, inclusiv pentru
anul 2019 (după caz);

– depunerea raportului de
activitate/declaraţiei fără activitate
pentru anul 2019;

– verificarea existenţei poliţelor de
asigurare pentru risc profesional, pe
întreg anul 2019, (după caz);

– efectuarea pregătirii profesionale
continue pentru anul 2019 (atât
pregătirea profesională structurată, cât
și pregătirea profesională nestructurată).

3. Schimbarea statutului de membru 
privind încadrarea în categoria 
auditorilor financiari activi 
sau non‐activi

Având în vedere art. 14, alin. (10) din Legea
162/2017 sunt auditori financiari nonactivi per‐
soanele care sunt incompatibile cu exercitarea
activităţii de audit financiar, potrivit legii.

Modificarea statutului de membru se operează
conform Registrului public electronic disponibil
pe site‐ul ASPAAS. În acest sens, CAFR verifică în
permanenţă auditorii financiari în Registrul pu‐
blic electronic și operează modificările interve‐
nite în Baza de date.

Termenul de depunere a raportului de ac‐
tivitate/declaraţiei fără activitate pentru
anul 2019 a fost 15 februarie 2020.
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4. Suspendarea exercitării activităţii, 
la cerere, a auditorilor financiari și 
firmelor de audit membri ai CAFR

Potrivit Legii 162/2017, ASPAAS este autoritatea
competentă responsabilă cu exercitarea
atribuţiei privind suspendarea la cerere a
activităţii și suspendarea din Registrul public
electronic a auditorilor financiari și firmelor de
audit.

Suspendarea calităţii de membru al CAFR pentru
auditorii financiari și firmele de audit se efec‐
tuează, conform Hotărârii 86/2018 pentru apro‐
barea Normelor privind retragerea, redobândirea
și suspendarea calităţii de membru al Camerei Au‐
ditorilor Financiari din România pentru auditorii
financiari și firmele de audit, în două cazuri:

– în baza ordinului de suspendare a
activităţii ca auditor financiar/firmă de
audit, emis de către președintele
ASPAAS, ca urmare a îndeplinirii
procedurilor de aprobare a suspendării;

– ca urmare a sancţiunii disciplinare
aplicate de comisia de disciplină din
cadrul CAFR, conform legii.

Astfel, în anul 2020 CAFR a suspendat exercita‐
rea activităţii de membru al CAFR a 40 auditori
financiari și a 2 firme de audit în baza ordinului
de suspendare a activităţii ca auditor
financiar/firmă de audit, emis de către
președintele ASPAAS. 

Perioada de suspendare începe și se încheie la
datele menţionate în ordinul de suspendare
emis de președintele ASPAAS.

5. Retragerea la cerere a calităţii 
de membru persoane fizice 
și persoane juridice

Potrivit Legii 162/2017, ASPAAS este autoritatea
competentă responsabilă cu retragerea autoriză‐
rii.

Conform Hotărârii Consiliului nr. 86/2018 retra‐
gerea calităţii de membru al CAFR a auditorilor
financiari și firmelor de audit se efectuează în
baza ordinului de retragere a autorizării, emis de
către președintele Autorităţii pentru Suprave‐
gherea Publică a Activităţii de Audit Statutar
(ASPAAS).

În anul 2020, CAFR a retras calitatea de membru
al CAFR astfel: 58 de auditori financiari (pentru
44 auditori financiari s‐a retras autorizarea la ce‐
rere, pentru 11 auditori financiari s‐a retras auto‐
rizarea ca urmare a decesului și unui auditor
financiar i s‐a retras autorizarea ca urmare a
compromiterii bunei reputaţii, prin ordin al
președintelui ASPAAS) și pentru 30 de firme de
audit (29 firme au fost retrase la cerere iar unei
firme i s‐a retras autorizarea ca urmare a com‐
promiterii bunei reputaţii, prin ordin al
președintelui ASPAAS).
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Pregătirea profesională continuă
a membrilor CAFR
Conform Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului
nr. 75/1999 privind activitatea  de  audit
financiar, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare, Camera Auditorilor
Financiari din România „organizează și
urmărește programul de pregătire continuă a
auditorilor financiari”. 

De asemenea, CAFR este membru cu drepturi
depline al Federaţiei Internaţionale a Contabili‐
lor (IFAC) din anul 2008, iar Standardul
Internaţional de Educaţie (IES) 7, Dezvoltarea
Profesională Continuă și obligaţiile asumate prin
Programul de conformitate al organismelor
membre IFAC impun implementarea unui sistem
de pregătire profesională şi obligaţia continuă
de raportare şi urmărire a acestei pregătiri, în
vederea unei dezvoltări şi îmbunătăţiri perma‐
nente a activităţii membrilor profesiei şi a profe‐
siei în general.

Anul 2020 reprezintă al IX‐lea an în care cursu‐
rile anuale de pregătire profesională continuă
pentru auditori au fost organizate exclusiv de
către CAFR. 

Pentru anul 2020, pe fondul pandemiei cu
COVID‐19 și a măsurilor de prevenţie, cursurile
au fost organizate exclusiv în sistem e‐learning.

Conform prevederilor IES 7 şi Directivei euro‐
pene, pregătirea profesională continuă (PPC)
are două componente importante: 

 pregătirea profesională structurată în
cuantum de 20 de ore pe an, care se referă
strict la aspectele profesiei de auditor
financiar şi a reglementărilor aplicabile
profesiei și este organizată de către
organismul nostru profesional pe baza unei
tematici anuale aprobate în Consiliul CAFR. 

 pregătirea profesională nestructurată în
cuantum de 20 de ore pe an, care se referă
şi la alte modalităţi de dezvoltare
profesională – cursuri pe diverse teme
profesionale de interes, participarea la
evenimente organizate sub egida CAFR sau
de către organisme profesionale din
domeniu, recunoscute la nivel naţional sau
internaţional, redactarea de materiale
profesionale în reviste de specialitate sau
de articole de cercetare, susţinerea de
cursuri în calitate de lector/profesor etc.

Pregătirea profesională continuă organizată de
CAFR are un caracter anual obligatoriu pentru
toţi membrii Camerei – auditori financiari activi

și non‐activi şi constă în efectuarea celor 40 de
ore mai sus menţionate. 

Toate cursurile organizate de CAFR în anul 2020
au fost încărcate în platforma e‐learning în data
de 15 decembrie 2020 și au fost disponibile pen‐
tru vizualizare până la data de 15 martie 2021.

În urma delegării primite de la ASPAAS, tema‐
tica pentru anul 2020 a cursurilor structurate a
fost aprobată de autoritatea de supraveghere și
toate cursurile structurate disponibile în plat‐
forma e‐learning sunt recunoscute de către 
ASPAAS, evitându‐se astfel parcurgerea unui set
separat de cursuri de formare profesională con‐
tinuă de către auditorii financiari din România.

Pentru a veni în sprijinul auditorilor, CAFR a pus
la dispoziţia acestora în anul 2020 15 cursuri
structurate – fiecare a câte 2 ore, totalizând un
număr de 30 de ore, cu următoarea tematică:

Conform Normelor de pregătire profe ‐
sională continuă a auditorilor financiari
conform Ordonanţei de urgenţă a Guver‐
nului nr.75/1999 privind activitatea de
audit financiar, aprobate prin Hotărârea
Consiliului CAFR nr. 98/19 decembrie 2018,
termenul de raportare a pregătirii profe‐
sionale continue aferente anului 2020 de
către membrii CAFR este 31 ianuarie 2021.
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Un număr de 4547 de auditori financiari, membri
ai CAFR, au avut obligaţia de a efectua pregăti‐
rea profesională anuală pentru anul 2020. Dintre
aceștia, 2386 de membri  (60% din numărul aces‐
tora) au finalizat cel puţin 10 cursuri structurate
aferente anului 2020 (fiecare curs având 2 ore
de pregătire), efectuând astfel minimul de 20 de
ore de pregătire profesională structurată nece‐
sară până la termenul de 31 ianuarie 2021 – pre‐
văzut de normele de pregătire profesională ale
Camerei. 

În evidenţele noastre sunt înregistraţi 3324 de au ‐
ditori financiari care au efectuat pregătirea profe‐
sională structurată la CAFR pentru anul 2020.

Cursuri de pregătire profesională supli‐
mentare, organizate de CAFR în anul 2020
 Academia de Pregătire Profesională 

Temele cursurilor nestructurate au avut la bază
subiecte/domenii de actualitate, bazate pe stu‐

dii de caz și aspecte practice ale profesiei și au
fost stabilite în urma sugestiilor și propunerilor
primite din partea membrilor Camerei și inspec‐
torilor de calitate, fiind aprobate de Consiliul
CAFR.
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Webinarii
În anul 2020 au fost organizate 4 webinarii inter ‐
active prin intermediul platformei ZOOM. În
urma evenimentului propriu‐zis, înregistrarea
fiecărui webinar a fost încărcată, alături de ma‐

terialele suport, în secţiunea dedicată pregătirii
nestructurate din platforma e‐learning. Parcur‐
gerea fiecărui webinar a fost echivalată cu 1 oră
de pregătire profesională continuă nestructu‐
rată.
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Cursuri pentru auditorii care au obţinut
calificativul B, C sau D, în urma
inspecţiilor de calitate efectuate 
în anul 2020
Conform prevederilor Camerei, auditorii finan‐
ciari, membrii CAFR, care în urma verificării
calităţii activităţii de audit financiar și a servicii‐
lor conexe de către Compartimentul Monitori‐
zare, Control, Competenţă și Cercetare
Profesională din cadrul CAFR, au obţinut califi‐

cativele B, C sau D într‐un an, au obligaţia de a
participa la cursuri suplimentare de pregătire
profesională în anul următor.

Astfel, în data de 25 noiembrie 2020 au fost în‐
cărcate în platforma e‐learning a CAFR aceste
Cursuri B, C, D 2020 (10 ore) destinate membri‐
lor CAFR. Parcurgerea acestor cursuri este echi‐
valată cu ore de pregătire nestructurată.



Chestionarele de evaluare a cursurilor 
de pregătire profesională continuă 
organizate de CAFR în anul 2020
În vederea evaluării modului de organizare a
programului de pregătire profesională continuă
pentru anul 2020, CAPCS a inclus în cadrul
secţiunilor dedicate cursurilor de pregătire din
platforma e‐learning chestionare de evaluare a

temelor din curs, a lectorilor și a comunicării cu
angajaţii Camerei implicaţi în programul de pre‐
gătire continuă.

Prezentăm în cele ce urmează răspunsurile 
furnizate de cursanţi la chestionarele de eva‐
luare:
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Începând din 2020 pentru cursurile structurate și nestructurate organizate de CAFR și încărcate
în platforma e‐learning, este disponibil un raport de activitate aferent ”Stadiului parcurgerii
cursurilor” care prezintă rezumatul fiecărui tip de cursuri parcurse, titlul și data finalizării aces‐
tora. Astfel, cursanţii pot ţine o evidenţă proprie a cursurilor efectuate și pot completa cu
ușurinţă fișa anuală individuală de pregătire profesională continuă prevăzută în normele
Camerei.

Platforma e‐Learning
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Reglementări specifice
În exercitarea atribuţiilor prevăzute de Ordo‐
nanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 75/1999, cu
modificările şi completările ulterioare, modifi‐
cată prin Lega 162/2017 privind auditul statutar
al situaţiilor financiare anuale şi al situaţiilor fi‐
nanciare anuale consolidate şi de modificare a
unor acte normative, CMCCCP a continuat să
efectueze, în anul 2020, misiuni de revizuire a
calităţii activităţii desfăşurate de auditorii finan‐
ciari, persoane fizice şi firme de audit, membri ai
Camerei.

Principalele reglementări specifice aplicate cu
ocazia acestor inspecţii au fost:

– Hotărârea nr. 60/2018 pentru aprobarea
Normelor privind revizuirea calităţii
activităţii de audit financiar, altul decât
cel statutar, și a altor activităţi
desfăşurate de auditorii financiari – în
perioada 01.01.2020‐09.07.2020;

– Hotărârea nr. 65/2020 pentru aprobarea
Normelor privind revizuirea calităţii
activităţii de audit financiar, altul decât
cel statutar, și a altor activităţi
desfăşurate de auditorii financiari – în
perioada 10.07.2020‐31.12.2020;

– Hotărârea Consiliului CAFR nr. 68 din 21
decembrie 2015 pentru aprobarea
Normelor privind instituirea de către
auditorii financiari a măsurilor de
prevenire și combatere a spălării banilor
și finanţării terorismului.
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Toţi auditorii financiari, membri ai Camerei, persoane fizice şi firme de audit fac obiectul unui
sistem de asigurare a calităţii, care este organizat ca un sistem independent, potrivit prevederi ‐
lor OUG 75/1999 privind activitatea de audit financiar, cu modificările şi completările ulterioare
astfel cum a fost modificată prin Legea 162/2017 şi Regulamentului de Organizare şi Funcţio na ‐
re al Camerei, aprobat prin Hotărârea Conferinţei CAFR nr. 2/2018, publicat în Monitorul Oficial,
Partea I nr. 436 din 23 mai 2018 şi se desfăşoară de către Compartimentul de Monitorizare, 
Control, Competenţă şi Cercetare Profesională (CMCCCP).

În anul 2020, având în vedere prevederile
legale privind măsurile de combatere a
noului Coronavirus au fost cuprinse în re‐
vizuirile de calitate, misiunile de audit finan‐
ciar, altele decât cele statutare și alte
activităţi şi servicii profesionale desfăşurate
de către un număr de 91 de auditori finan‐
ciari, din care 36 (40%) sunt auditori per‐
soane fizice şi 55 (60%) firme de audit, având
localităţile de reşedinţă în București și în
judeţele Argeș, Brașov, Buzău, Constanţa,
Dâmboviţa, Dolj, Galaţi, Gorj, Giurgiu, Ilfov,
Prahova, Tulcea şi Vrancea.

Pentru anul 2020 au fost planificate inspecţii
atât la auditori financiari persoane fizice, cât
și la firme de audit, dar numărul de inspecţii
a fost mai mic decât în anii precedenţi din
cauza prevederilor legale privind măsurile
de combatere a noului Coronavirus. 

Sistemul de asigurare a calităţii



Inspecţii tematice pentru investigarea
anumitor aspecte cu privire la activitatea
unor auditori financiari
În cursul anului 2020, CMCCCP a efectuat şi două
inspecţii tematice pentru investigarea unor as‐
pecte cu privire la activitatea unor auditori fi‐
nanciari, astfel:

 În urma sesizării transmise de către un
auditor financiar cu privire la modalitatea în
care s‐a desfăşurat o misiune derulată de o
firmă de audit, cu posibil impact asupra
independenţei auditorului financiar;

 În urma sesizării transmise de către
Autoritatea de Supraveghere Financiară
asupra calităţii activităţii derulate de o
firmă de audit, cu privire la independenţa
auditorului în cadrul unei misiuni de audit
privind auditarea profitului realizat la data
de 30.11.2019 de către o entitate
supravegheată de ASF.

Verificarea respectării de către 
auditorii financiari inspectaţi a legislaţiei 
în domeniul prevenirii şi combaterii 
spălării banilor şi finanţării 
terorismului
Unul dintre obiectivele importante ale
revizuirilor de calitate desfăşurate de CMCCCP îl
reprezintă verificarea respectării legislaţiei în
domeniul spălării banilor, şi, începând cu anul
2017, pe lângă obiectivele de control verificate
de inspectorii CMCCCP în acest domeniu, se
verifică, printr‐un chestionar stabilit împreună
cu reprezentanţii ONPCSB, în urma unei serii de
întâlniri tehnice, o serie de aspecte prevăzute în
legislaţia specifică privind prevenirea şi
combaterea spălării banilor şi finanţării
terorismului.  

Din totalul celor 91 de inspecţii de calitate deru‐
late de CMCCCP în anul 2020, cu privire la res‐
pectarea de către membrii CAFR a prevederilor
legislaţiei specifice privind prevenirea şi comba‐
terea spălării banilor şi finanţării terorismului au
rezultat următoarele:

1. Un număr de 2 auditori financiari nu au de ‐
semnat, printr‐un act intern, persoana res‐
ponsabilă pentru punerea în aplicare a
prevederilor re feritoare la prevenirea și com‐
baterea spălării banilor.

2. Un număr de 2 auditori financiari nu au noti‐
ficat ONPCSB cu privire la desemnarea per‐

soanei responsabile pentru punerea în apli‐
care a prevederilor referitoare la prevenirea
și combaterea spălării banilor. 

3. Un număr de 2 auditori financiari nu au ela‐
borat Proceduri interne în vederea respectă‐
rii prevederilor legislative în acest domeniu,
incluse în sistemul propriu de control al
calităţii implementat de auditorul financiar.

4. Un număr de 11 auditori financiari nu au asi‐
gurat instruirea angajaţilor cu privire la pre‐
venirea şi combaterea spălării banilor şi a
finanţării terorismului, prin programe de in‐
struire.

5. Un număr de 21 auditori financiari nu au do‐
cumentat clasificarea clienţilor în funcţie de
risc.

6. Un număr de 17  auditori financiari nu au apli‐
cat măsurile care se impun, în funcţie de ris‐
curile asociate fiecărui client, respectiv
măsuri standard, măsuri simplificate sau mă‐
suri suplimentare.

7. Un număr de 4 auditori financiari nu au apli‐
cat politicile și procedurile de cunoaștere a
clienţilor și nu au identificat beneficiarul real
pentru fiecare client.
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8. Un număr de 8  auditori financiari nu au veri‐
ficat existenţa vreunei sancţiuni inter‐
naţionale aplicată acţionarilor clientului, pe
site‐ul ONPCSB, în mod special în cazul per‐
soanelor juridice ai căror acţionari sunt
cetăţeni străini. 

9. Un număr de 2 auditori financiari inspectaţi
în anul 2020 nu au specificat în politicile și
procedurile privind prevenirea și combate‐
rea spălării banilor faptul că informaţiile pri‐

vind măsurile de identificare a clientului se
vor păstra pentru o perioadă de cel puţin 5
ani, începând cu data când se încheie relaţia
cu clientul.

10. Auditorii financiari inspectaţi în anul 2020 au
declarat că nu au identificat, pe parcursul mi‐
siunilor de audit desfăşurate, tranzacţii asu‐
pra cărora au avut suspiciuni că ar fi avut ca
scop spălarea banilor sau finanţarea teroris‐
mului.
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Conform protocolului de colaborare încheiat între ONPCSB și CAFR, Camera informează semes‐
trial Oficiul asupra rezultatelor obiectivelor specifice de respectare de către auditorii financiari
a prevederilor legislaţiei specifice privind prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării
terorismului

Răspunderea disciplinară
În anul 2019, în cadrul Conferinţei CAFR, au fost
aleși membrii Comisiei de disciplină, pentru o
perioadă de 3 ani.

Componenţa 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.

Comisia de disciplină a CAFR fost constituită ca
urmare a modificărilor OUG nr. 75/1999 aduse
de Legea 162/2017. Comisia de disciplină din ca‐
drul Camerei funcţionează în baza Regulamen‐
tului de organizare și funcţionare, aprobat prin
Hotărârea Consiliului CAFR nr. 84/2018, publi‐
cată în Monitorul Oficial al României nr.
983/2018.

În anul 2020 președinţia Comisiei de disciplină a
fost asigurată de domnul Ion Manole.

Comisia de disciplină din cadrul Camerei aplică
auditorilor financiari şi firmelor de audit urmă‐
toarele 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, pen‐
tru auditorii financiari;

c) penalitate disciplinară cuprinsă între 0,5% şi
2,5% din cifra de afaceri anuală aferentă acti‐
vităţii de audit statutar, pentru firmele de
audit;

d) suspendarea activităţii cuprinsă între un an şi
trei ani, conform căreia îi este interzis audi‐
torului financiar sau firmei de audit să efec‐
tueze 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 sancţiunii de
retragere a autorizării unui auditor financiar sau
unei firme de audit, Comisia transmite propune‐
rea de sancţionare către ASPAAS, spre compe‐
tentă soluţionare.

În anul 2020 Comisia de disciplină a avut 4
ședinţe, în lunile mai, iunie, septembrie și de‐
cembrie și a avut următoarea activitate:

Au fost soluţionate două dosare disciplinare ast‐
fel:

 Sancţionarea disciplinară a unui auditor
financiar pentru nerespectarea eticii
profesionale, nerespectarea obligaţiilor
faţă de CAFR;

 Clasarea unei sesizări care viza aspecte de
etică profesională, întrucât s‐a constat că
nu era încălcată etica profesională.

Are în curs de soluţionare trei dosare discipli‐
nare:

 Unul dintre dosare vizează aspecte de etică
profesională, sesizarea fiind formulată de
Autoritatea de Supraveghere Financiară
(ASF);

 Două dosare vizează comportamentul
profesional al aceluiași auditor financiar, în
relaţia cu clienţii.



În susţinerea activităţii de asistenţă a membri‐
lor, în cadrul CAFR își continuă activitatea Comi‐
tetul de lucru – combaterea și prevenirea
spălării banilor, care a iniţiat în cursul anului
2020 acţiunile de actualizare a materialului
„Ghid de bune practici privind aplicarea / res‐
pectarea de către auditorii financiari a prevede‐
rilor legislative în domeniul prevenirii și
combaterii spălării banilor și a finanţării teroris‐
mului”, în conformitate cu cerinţele celor mai
recente prevederi legislative, asimilate în
legislaţia naţională prin Legea nr. 129/2019 pen‐
tru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi
finanţării terorismului, precum şi pentru modifi‐
carea şi completarea unor acte normative, cu
modificările și completările ulterioare, prin care
se transpune Directiva (UE) 2018/843 a Parla‐
mentului European și a Consiliului din 30 mai
2018 de modificare a Directivei (UE) 2015/849
privind prevenirea utilizării sistemului financiar
în scopul spălării banilor sau finanţării teroris ‐

mului, precum și de modificare a Directivelor
2009/138/CE și 2013/36/UE.

În cadrul activităţii desfășurate, membrii Comi‐
tetului au în vedere includerea în Ghid a unor re‐
comandări tehnice, specifice activităţii de audit
financiar în contextul noilor obligaţii legale, im‐
puse la nivel internaţional, european și
naţional în prevenirea și combaterea spălării ba‐
nilor și a finanţării terorismului.

Comitetul oferă, de asemenea, soluţii privind
abordarea practică și recomandări privind cele
mai bune practici aplicabile domeniului.

Comitetul este coordonat de Laura Vorniceanu,
auditor financiar, membru al Grupurilor de lucru
Anti‐Money Laundering Working Party și Tax Po‐
licy Group din cadrul Accountancy Europe.

În luna octombrie 2020, Consiliul CAFR a apro‐
bat înfiinţarea unui Grup de lucru tehnic privind
raportarea non‐financiară și de sustenabilitate,
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Comitetele de lucru constituite la nivelul CAFR



format din firme de audit membre ale Camerei,
care, prin reprezentanţii săi colaborează îm‐
preună cu executivul CAFR la discutarea și clari‐
ficarea unor aspecte de interes pentru
profesioniști și elaborarea de recomandări con‐
crete privind cele mai bune abordări practice le‐
gate de cele mai actuale subiecte ale
domeniului. 

Grupul este coordonat de Roxana Monica Şte‐
fan, auditor financiar, FCCA, membru în cadrul
Comitetului Consultativ al IFAC pentru SMP și
membru reprezentant în Grupul de lucru AAPG –

Audit & Assurance Practice Group al Accountacy
Europe.

În urma activităţii desfășurate de acest grup de
lucru ca urmare a actualizarii Legii nr. 24/2017, a
fost pus la dispoziţia membrilor modelul de ra‐
port ISAE 3000. De asemenea, Grupul de lucru
tehnic privind raportarea non‐financiară și de
sustenabilitate a formulat puncte de vedere cu
privire la demersurile existente pe plan
internaţional cu privire la emiterea unui set de
standarde privind raportarea non‐financiară.
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Camera Auditorilor Financiari din 
România a preluat conducerea UPLR 
În data de 27 octombrie 2020 a avut loc Aduna‐
rea Generală a Uniunii Profesiilor Liberale din
România. A fost ratificată componenţa noului
Birou Executiv al Uniunii Profesiilor Liberale din
România format din: conf. univ. dr. Gheorghe
Ialomiţianu, președinte, dr. Dan Manolescu,
prim‐vicepreședinte, Cătălin‐Daniel Fenechiu,
vicepreședinte.

Camera Auditorilor Financiari din România a pre‐
luat conducerea UPLR prin intermediul dlui.
conf. univ. dr. Gheorghe Ialomiţianu, prim‐
vicepreședinte al CAFR, pentru un mandat de 2
ani. Obiectivul principal al mandatului este ca

UPLR să devină un partener al mediului de afa‐
ceri și al Guvernului prin furnizarea expertizei
profesioniștilor liberali pentru a găsi cele mai
bune măsuri de relansare a economiei.

Profesiile liberale pot contribui la reducerea
birocraţiei din administraţia publică și la
creșterea calităţii actului administrativ. Reduce‐
rea birocraţiei aduce un plus de valoare conside‐
rabil economiei româneşti deoarece atunci când
eficienţa și productivitatea sunt scăzute de
apariţia birocraţiei, efectele pot fi resimţite în
performanţa administrării.

Pe parcursul anului 2020, Camera şi‐a consolidat
colaborarea şi cu celelalte organizaţii şi orga‐
nisme profesionale naţionale (CCF, ANEVAR,
UNPIR, AAI etc.) dar şi cu mediul universitar.
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Colaborare inter‐instituţională
Încheierea de acorduri de cooperare în sprijinul membrilor CAFR

În decembrie 2020, a fost reînnoit acordul de parteneriat între Academia de Studii Economice
din București și Camera Auditorilor Financiari din România, care prevede dezvoltarea unui
cadru de colaborare reciprocă, în vederea derulării de acţiuni comune în materie de educaţie,
alături de o serie de activităţi și domenii de colaborare între cele două instituţii.



Activitatea internaţională
 Relaţia cu Federaţia Internaţională 

a Contabililor (IFAC)

În calitate de membru cu drepturi depline al Fe‐
deraţiei Internaţionale a Contabililor,
reprezentanţii Consiliului CAFR au participat și
au susţinut interesele dezvoltării organismului
nostru profesional, prin creșterea calităţii
activităţii desfășurate de membrii săi şi a intere‐
sului public faţă de auditul statutar. CAFR a
transmis puncte de vedere elaborate de către
executiv sau de grupurile de lucru tehnice la
toate solicitările IFAC dar și în cazul în care a
considerat relevantă informarea organismului
internaţional cu privire la opiniile membrilor.

În urma unei selecţii riguroase a candidaţilor tu‐
turor organismelor profesionale din domeniul
contabil membre ale IFAC, acest organism pro‐
fesional internaţional a decis membrii Comitete‐
lor și Grupurilor de lucru tehnic pentru un
mandat de 3 ani. În cadrul acestui proces dna.
Monica Ștefan a devenit membru al Comitetul
pentru practicieni mici și mijlocii (SMP – Small
and Medium Practice Committee). 

 Relaţia cu Accountancy Europe 

În anul 2020, reprezentanţii Camerei au partici‐
pat la următoarele grupuri de lucru ale Accoun‐
tancy Europe: 

– „Audit și Asigurare” (AAPG Group) 

– „Etică Profesională şi Competenţe (PEC
Group) 

– „Combaterea Spălării Banilor”

– „Practicieni mici şi mijlocii”

– „Raportare financiară corporativă”

– „Reţeaua de comunicare”

– „Tineri profesioniști”

Rapoartele de ţară, elaborate trimestrial pentru
reuniunile Grupului de lucru Accountancy 
Europe Audit și Asigurare, dar şi pentru  Adună‐
rile Membrilor, au permis reprezentanţilor CAFR

să prezinte evoluţiile înregistrate în dezvoltarea
profesională şi în asimilarea în legislaţia din Ro‐
mânia a reglementărilor Europene.

Încă din anul 2019 Accountancy Europe a lansat
iniţiativa „Tineri lideri” pentru susţinerea iniţiati‐
velor tinerilor profesionişti la nivel european.
Aceasta este şansa CAFR de a oferi tinerilor pro‐
fesionişti posibilitatea de a‐şi exprima punctul
de vedere în ceea ce priveşte modul în care se
ating obiectivele strategice, influenţarea factori‐
lor de decizie şi contribuirea la proiectarea viito‐
rului profesiei. În cadrul acestui proiect CAFR a
fost reprezentat și în anul 2020 de către Vasile
Andrian și Sorin Moldovan.

De asemenea, CAFR a răspuns pozitiv unei alte
iniţiative a organismului european, aceea de a
participa la Members Engagement Day, un eve‐
niment anual de amploare menit să aducă lao‐
laltă reprezentanţii diverselor grupuri tehnice
pentru a facilita comunicarea și informarea asu‐
pra tuturor proiectelor și a stadiului diverselor
studii elaborate în cadrul organizaţiei.

Conducerea Camerei a participat în 2020 la
toate Adunările Membrilor organizate de 
Accountancy Europe, în format online, aseme‐
nea altor organisme profesionale, în contextul
restricţiilor privind deplasarea impuse de toate
ţările membre UE. De asemenea, au fost trans‐
mise punctele de vedere elaborate de către Gru‐
purile de lucru tehnic, Consiliul CAFR sau
executiv privind o multitudine de subiecte de ac‐
tualitate, pornind de la organizarea și
funcţionarea profesiei în context pandemic și
până la implementarea Directivei privind auditul
sau importante subiecte tehnice referitoare la
combaterea spălării banilor, frauda, principiul
continuităţii, raportarea privind sustenabili‐
tatea etc. 

 Relaţia cu Federaţia Europeană a
Contabililor și Auditorilor pentru
Întreprinderi Mici și Mijlocii (EFAA)

Prin Hotărârea nr. 54/29.05.2020, Consiliul Ca‐
merei a hotărât aderarea CAFR la Federaţia Eu‐
ropeană a Contabililor și Auditorilor pentru
Întreprinderi Mici și Mijlocii (EFAA).
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Federaţia Europeană a Contabililor și Auditorilor
pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii (EFAA) este
o organizaţie umbrelă pentru contabilii naţionali
și organizaţiile de auditori ai căror membri indi‐
viduali oferă servicii profesionale în primul rând
IMM‐urilor din Uniunea Europeană și din Europa
în ansamblu. A fost înfiinţată în 1994 și are 18
membri în întreaga Europă, reprezentând peste
320.000 de contabili, auditori și consultanţi fis‐
cali.

Majoritatea regulilor și standardelor contabile și
de audit sunt stabilite la nivelul UE sau
internaţional și sunt adesea inspirate de compa‐
nii mari și orientate către nevoile lor. Acesta
este motivul pentru care EFAA, vocea impor‐
tantă pentru întreprinderile mici, se străduiește
să remedieze acest dezechilibru și să reprezinte
mai bine interesele IMM‐urilor și SMP – urilor,
oferind autorităţilor de reglementare o
cunoaștere aprofundată și în perspectivă a în‐
treprinderilor mici.

EFAA participă activ la mai multe comisii tehnice
și consultative internaţionale și europene, cum
ar fi Grupul consultativ european pentru rapor‐
tarea financiară (EFRAG) și câteva grupuri con‐
sultative ale Comitetului consultativ financiar
internaţional, Subgrupul ISA al Grupului euro‐
pean al organismelor de supraveghere a auditu‐
lui (EGAOB), în cadrul grupurilor consultative ale
Comitetului pentru standarde internaţionale de
audit și de asigurare (IAASB) și al Comitetului
pentru standardele internaţionale de etică pen‐
tru contabili (IESBA).

În cadrul EFAA funcţionează patru grupuri de
lucru: Accounting Working Group, Digital 
Working Group, EU Regulatory Matters 

Relevant to the Profession, Assurence Expert
Group. La activitatea grupului de lucru privind
Digitalizarea reprezentantul CAFR care a și parti‐
cipat la 3 întâlniri online organizate în decursul
anului 2020 este Radu Prodan. De asemenea 
Ciprian Mihăilescu, consilier al președintelui
CAFR, a fost numit reprezentant în cadrul 
grupului de experţi privind asigurarea și a parti‐
cipat la o întâlnire a acestui grup. 

 Proiectul Common Content

În anul 2020, CAFR a fost reprezentată în cadrul
reuniunilor Steering Group ale Proiectului 
Common Content și a luat parte la evenimente
profesionale organizate de acest organism:

l Întâlnirile Proiectului Common Content de
la București 20‐21 ianuarie 2020

În perioada 20‐21 ianuarie 2020 sediul central al
Camerei Auditorilor Financiari din România de la
București a găzduit întâlnirile de lucru ale Pro‐
iectului Common Content, din care Camera face
parte ca membru cu drepturi depline. În ziua de
20 ianuarie 2020 a avut loc întâlnirea Steering
Group, structura executivă a Proiectului 
Common Content. Cea mai mare parte a întâlni‐
rii s‐a axat pe discuţiile referitoare la dezbaterea
propunerilor și recomandărilor privind actualiza‐
rea strategiei Proiectului Common Content, ast‐
fel încât noul document să reflecte situaţia
curentă a organismelor profesionale care ge‐
stionează profesia de audit financiar din Uni‐
unea Europeană și interesele membrilor acestor
organisme profesionale. În data de 21 ianuarie
2020 a avut loc la sediul CAFR întâlnirea Comite‐
tului de Supraveghere al Proiectului Common
Content, întâlnire la care au avut acces doar
membrii comitetului, alături de secretarul CCP 
și președintele Steering Group.

l Întâlnirea reglementatorilor din Uniunea
Europeană în domeniul calificărilor
educaţionale pentru auditori, 25 februarie
2020‐ Amsterdam, Olanda

Această întâlnire a reunit reprezentanţi ai orga‐
nismelor profesionale din domeniul auditului,
reglementatori (reprezentanţi ai autorităţilor
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Statului, ai autorităţilor de reglementare și su‐
praveghere publică) și reprezentanţi ai
organizaţiilor europene și instituţiilor comuni‐
tare cu atribuţii în domeniul calificărilor
educaţionale pentru auditori.  

Directiva de audit (43/2006/CE) armonizează la
nivel înalt, printre altele, cerinţele educaţionale
pentru auditorii statutari. Toate statele membre
au transpus această directivă la nivel naţional,
unele chiar au impus cerinţe educaţionale mai
stricte. Dar directiva europeană recomandă și
cooperarea și convergenţa în acest domeniu, cu
precădere în privinţa cerinţelor educaţionale ale
auditorilor statutari care auditează entităţi de
interes public. 

Printre vorbitorii care au susţinut prezentări 
s‐au numărat: Ralf Bose – președinte Comitetul
Organismelor de Supraveghere a Auditului din
Europa (CEAOB), Hans van Damme – președinte
al Steering Group, Common Content Project,
Ronan O’Loughlin – Director educaţie, Institutul
Contabililor Autorizaţi din Irlanda, Jan‐Paul 

Leerentveld – Secretar, Comisia de Educaţie a
Auditorilor din Olanda (CEA).

Pe fondul pandemiei de Coronavirus și, totoda ‐
tă, având în vedere dorinţa structurii executive
de conducere a Proiectului Common Content de
a avansa discuţiile cu privire la actualizarea stra‐
tegiei și clarificarea aspectelor privind
guvernanţa toate celelalte ședinţe ale Steering
Group din anul 2021 au avut loc online, astfel:

– Ședinţe ale Steering Group: 29 aprilie
2020, 6 iulie 2020, 29 septembrie 2020 și
12 octombrie 2020.

– Au avut loc întâlniri online periodice ale
grupului de lucru privind actualizarea
strategiei Proiectului, unde a fost
reprezentantă și CAFR.

– Au avut loc întâlniri online în luna
decembrie 2020 ale celor două grupuri
de lucru nou constituite: Acreditare și
Vizibilitate, din ambele făcând parte și
reprezentanţi ai Camerei.
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CAFR a consolidat în cursul anului 2020 relaţiile de colaborare cu celelalte organisme 
profesionale din statele membre UE.

Proiectul Common Content urmărește să internaţionalizeze şi să armonizeze în continuare
rezultatele educaţionale de înaltă calitate pentru competenţele profesionale ale contabililor
profesioniști, ale organismelor de contabilitate principale, care fac obiectul globalizării şi să
schimbe așteptările publicului, păstrând în acelaşi timp punctele forte ale structurilor
educaţionale, calificărilor şi denumirilor locale. Membrii comitetului de supraveghere, din care
jumătate sunt membri independenţi cu drepturi depline, sunt responsabili de asigurarea faptu‐
lui că procesele de aderare şi de respectare a procedurilor impuse de proiectul Common 
Content sunt realizate corect şi în temeiul cerinţelor impuse de proiectul Common Content.
Comitetul de supraveghere raportează public concluziile sale în acest sens.

 Forumul Strategic al Profesiei
Contabile (APSF)

Forumul Strategic pentru Profesia Contabilă –
Accounting Profession Strategic Forum (APSF) a
fost înfiinţat de Institutul Contabililor Autorizaţi
din Anglia și ţara Galilor (ICAEW) în urma
discuţiilor cu organismele profesionale din Eu‐
ropa Centrală și de Sud‐Est. Scopul înfiinţării
APSF a fost identificarea provocărilor comune
şi interesul mutual pentru dezvoltarea unei
gândiri strategice în ceea ce privește profesia
contabilă. 

Acest forum reprezintă o oportunitate pentru
organismele profesionale din regiune de a
împărtăși din propria experienţă, de a inova şi
de a dezvolta strategii pentru a crește calitatea

în sfera auditului şi pentru a spori încrederea în
raportările financiare pentru obţinerea unui
grad și mai mare de încredere al investitorilor.

Grupul de lucru QAN se bucură de participarea
reprezentanţilor din cadrul organismelor profe‐
sionale din Marea Britanie, Olanda, Norvegia,
Germania, Portugalia, Franţa, Belgia, Irlanda, Le‐
tonia, Lituania, Malta, Cipru, Grecia, Bulgaria, şi
Republica Moldova. Ca strategie pe termen
lung,  se doreşte dezvoltarea unor principii co‐
mune de revizuire a calităţii activităţii desfăşu‐
rate de auditorii financiari şi stabilirea unor
întâlniri cu reprezentanţi ai CEAOB (Comitetul
European al Organismelor de Supraveghere în
domeniul Auditului) pentru o colaborarea în be‐
neficiul auditorilor financiari. 



Comunicare şi imagine
Site‐ul web al CAFR
În decursul anului 2019 a fost lansat noul site
web al Camerei. Site‐ul a suferit transformări im‐

portante în anul 2020 pentru a se înscrie în noile
tendinţe de design și funcţionalitate și pentru a
se adapta noilor tehnologii.
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Social media
Începând cu anul 2016, Camera Auditorilor Fi‐
nanciari din România a dezvoltat două pagini
pentru comunicarea în mediul online: Facebook
şi LinkedIn.

Numărul total de aprecieri ale paginii

Vizualizările paginii pe tipuri de ocupaţii

Numărul de abonaţi ai paginii LinkedIn a CAFR
a crescut la 1290. 

                                                                              

Statisticile pentru anul 2020 indică
creşteri importante în rândul utilizatorilor
de informaţii furnizate de CAFR în online.

De asemenea, pentru a veni în întâmpinarea informării la timp şi utile a membrilor, în contex‐
tul pandemic al absenţei/diminuării întâlnirilor fizice, numărul informărilor publicate pe
paginile de socializare a crescut cu un procent de 35%.



 Conferinţa naţională CAFR
11 iulie 2020 

– Conferinţa anuală ordinară a avut loc pe
11 iulie 2020, online și a fost transmisă live
de la sediul central al CAFR, fiind accesată
de membrii cu drept de vot printr‐o
secţiune dedicată evenimentului din
platforma e‐learning a Camerei.

– La Conferinţa au participat 350 de
membri.

– Adoptarea Hotărârii Conferinţei nr. 01/11
Iulie 2020 privind aprobarea materialelor
prezentate în cadrul Conferinţei Camerei
Auditorilor Financiari din România,
organizată prin vot la distanţă, în data de
11 iulie 2020, publicată în Monitorul
Oficial al României, Partea I nr. 626 din
16.07.2020.

 Conferinţa pentru alegerea
președintelui, a membrilor Consiliului 
și a auditorului statutar
19 septembrie 2020 

– Conferinţa pentru alegerea președintelui,
a membrilor Consiliului și a auditorului
statutar s‐a desfășurat online, prin vot la
distanţă, pe platforma de vot E‐ballot, în
data de 19 septembrie 2020.

– Din numărul de 2531 membri cu drept de
vot, s‐au logat 1114 membri pe platforma
E‐ballot.

– Secţiunea dedicată Conferinţei din
platforma e‐learning a fost accesată de
553 de participanţi, unii dintre membrii
Camerei logându‐se pentru a își exprima
votul direct pe platforma E‐Ballot.

– La deschiderea Conferinţei, noul
președinte ASPAAS – conf. univ. dr. Oana
Georgiana STĂNILĂ a transmis un mesaj
membrilor CAFR.

– Adoptarea Hotărârii Conferinţei nr. 02/19
septembrie 2020 privind alegerea preșe ‐
dintelui Consiliului Camerei Auditorilor
Financiari din România, a membrilor
Consiliului Camerei Auditorilor Financiari
din România și a auditorului statutar al
Camerei Auditorilor Financiari din
România publicată în Monitorul Oficial al
României, Partea I nr. 863 din 22.09.2020

 Ziua Naţională a Auditorului Financiar
din România – 26 octombrie 2020

– Această zi a fost marcată prin realizarea
unui material video, în cuprinsul  căruia
președintele CAFR domnul Adrian
Popescu și președintele ASPAAS doamna

37Raport anual 2020

Pentru prima dată în istoria CAFR Conferinţele s‐au desfășurat online cu transmitere live a
lucrărilor Conferinţei și vot la distanţă atât pentru aprobarea materialelor, cât și pentru
alegerea președintelui, a membrilor Consiliului și a auditorului statutar.

Evenimente organizate de CAFR
Evenimente care au marcat activitatea Camerei în 2020



conf. univ. dr. Oana Georgiana  Stănilă au
transmis mesaje de felicitare auditorilor
financiari.

– De asemenea, materialul video cuprinde și
interviul acordat de președintele CAFR
jurnalistului Radu Soviani , cu privire la
provocările curente și impactul acestora
asupra profesiei.

Evenimente în parteneriat organizate
pentru membrii CAFR

 Conferinţa Naţională ,,Prevenirea și
combaterea spălării banilor. Impactul
noii legi asupra profesiilor liberale
31 ianuarie 2020

– Evenimentul a avut loc în  Aula Magna a
Facultăţii de Drept din București, și a fost
organizat în parteneriat cu Facultatea de
Drept – Universitatea din București,
Baroul București, UNPIR – filiala Bucu ‐
rești, Camera Notarilor Publici București,
Camera Consultanţilor Fiscali, Camera
Auditorilor Financiari din România, Aso ‐
ciaţia Naţională a Evaluatorilor Autorizaţi
din România și Editura Universul Juridic.

Participarea CAFR la acţiuni  interne 2020
 15 ianuarie 2020, București, Ministerul

Educaţiei și Cercetării‐ Centrul Naţional de
Recunoaștere și Echivalare a Diplomelor –
reuniune de lucru cu reprezentanţii CAFR,
ASPAAS, CNRED‐ recunoașterea calificărilor
profesionale.

 16 ianuarie 2020, București, Ministerul
Finanţelor Publice‐ ședinţa Comisiei de
dialog social.

 21 ianuarie 2020, București, Curtea de
Conturi a României – Conferinţa de lansare
a proiectului ,,Creșterea capacităţii
instituţionale a Curţii de Conturi  și a
capacităţii de a interacţiona cu mediul
extern.’’

 30 ianuarie 2020, București, CNÎPMMR‐
întâlnire a Biroului Permanent al acestei
organizaţii cu prim‐ministrul, domnul
Ludovic Orban.

 31 ianuarie 2020, București, la Facultatea de
Drept a Universităţii din București, Baroul
Bucureşti, UNPIR – filiala Bucureşti, Camera

Notarilor Publici București, Camera
Consultanţilor Fiscali, Camera Auditorilor
Financiari din România, Asociaţia Naţională
a Evaluatorilor Autorizaţi din România şi
grupul editorial Universul Juridic –
Conferinţa Naţională ,,Prevenirea și
combaterea spălării banilor. Impactul noii
legi asupra profesiilor liberale”.

 4 februarie 2020, București, ONPCSB‐
Întâlnire de lucru‐ clarificarea aspectelor
privitoare la măsurile stabilite de Legea
nr.129/2019.

 20 februarie 2020, București, ONPCSB‐
Întâlnire de lucru‐ prevederi art.24 alin.2 din
Legea 129/2019 și necesitatea încheierii unui
nou protocol de colaborare.

 28 aprilie 2020, videoconferinţă, Ziarul
BURSA – ,, The Post Pandemic World”.

 4 mai 2020, online, CNÎPMMR‐  Întâlnire
online cu  doamna Violeta Alexandru,
Ministrul Muncii și Protectiei Sociale.

 20 mai 2020,online,  CNÎPMMR‐ Întâlnire de
lucru online – în cuprinsul căreia au fost
prezentate certificatele digitale pentru
semnătură electronică, sistemele de
semnătură mobilă, factura şi notificarea
electronică, precum şi gestionarea ciclului
de viaţă al acestora. 

 27 octombrie, București (sediul CAFR),
UPLR‐ Adunarea Generală a Uniunii
Profesiilor Liberale din România.

 30 octombrie 2020, online, CNÎPMMR‐
Topul Naţional al Firmelor Private din
România.

 5 noiembrie 2020, online, UPLR  Conferinţa
,,Ziua Profesiilor Liberale din România” cu
tema „Exercitarea profesiilor liberale în
condiţiile digitalizării”.

 6 noiembrie 2020, online, Universitatea ,,1
Decembrie’’  din Alba Iulia, Facultatea de
Știinţe Economice – Conferinţa Naţională
„Repere vechi și noi în managementul și
fiscalitatea entităţilor”.

 18 noiembrie 2020, online, Ministerul
Finanţelor Publice – ședinţa CAPI.

 18 noiembrie 2020, online, Ministerul
Finanţelor Publice – ședinţa Comisiei de
Dialog Social.
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 23 noiembrie 2020, online AFER –
„Macro‐trends: Economia post‐Covid, 
2021‐2023”.

 10 decembrie 2020, online, ASE, Consiliul
Consultativ – Adaptarea continuă a
planurilor de învăţământ la cerinţele
mediului de afaceri.

 15 decembrie 2020, online,  Guvernul
României în parteneriat cu Camera de
Comerţ și Industrie a României (CCIR) 
– webinar informativ Brexit.

 16 decembrie 2020, online, ANEVAR –
Întâlnire virtuală  a membrilor ANEVAR.
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Publicaţii
l Ghid de utilizare a ISA‐urilor în auditul

întreprinderilor mici și mijlocii, Ediţia a
patra

– Volumul 1 — Concepte de bază 

– Volumul 2 — Îndrumări practice

l Publicaţii de orientare și asistenţă IFAC tra ‐
duse și publicate de CAFR cu acordul IFAC

Sub egida Camerei Auditorilor Financiari din
România și în urma acordului de traducere sem‐
nat cu Federaţia Internaţională a Contabililor
(IFAC), Compartimentul marketing, comunicare
şi relaţii internaţionale a tradus și publicat în
limba română, următoarele documente emise
de IFAC:

1. Informare pentru clientul de audit –
Considerente pentru conducere în
determinarea estimărilor contabile și
prezentărilor aferente

2. Material de asistenţă fără caracter obli ‐
gatoriu referitor la tehnologie: Întrebări
frecvente – Utilizarea instrumentelor și
tehnicilor automatizate pentru identifi ca ‐
rea și evaluarea riscurilor de denaturare
semnificativă în conformitate cu ISA 315
(Revizuit 2019).

Textele publicate în spaţiul privat al membrilor
pe site‐ul CAFR reprezintă traducerea fidelă în
limba română a îndrumărilor din limba engleză,
nefiind aduse niciun fel de modificări (eliminări,
adăugiri sau adaptări) materialelor publicate de
către IFAC.

Acestea au fost publicate online, în spaţiul pri‐
vat al membrilor, sub egida Camerei Auditorilor
Financiari din România și în urma acordului de
traducere semnat cu Federaţia Internaţională a
Contabililor(IFAC).



Publicaţii de orientare și asistenţă EFAA
traduse și publicate de CAFR cu acordul
EFAA
Modelul de maturitate a competenţei digitale
(DCMMTM) – Informaţii detaliate – EFAA – publi‐
cat în Revista Practici de Audit, nr. 2/2020.

Revista Audit Financiar 

În anul 2020 a continuat apariţia trimestrială a
revistei Audit Financiar, care a ajuns la numărul
160, iar în paginile acesteia au fost publicate arti‐
cole semnate atât de autori din ţară, cât şi din
străinătate.
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Publicaţii de orientare şi asistenţă Accountancy Europe traduse și publicate de CAFR 
cu acordul Accountancy Europe

Revista este indexată în următoarele baze de
date internaţionale, registre internaţionale şi li‐
brării virtuale: 

 Baze de date internaţionale

– EBSCO Publishing

– ProQuest LLC

– Directory of Open Access Journals
(DOAJ)

– Research Papers in Economics (RePEc)

– Central and Eastern European Online
Library (CEEOL)

 Registre internaţionale

– The European Reference Index for the
Humanities and the Social Sciences (ERIH
PLUS)

– GIF (Global Impact Factor)

– Google Scholar

– Index Copernicus International

 Librării virtuale

– Cabell’s Directory of Publishing
Opportunities (Business Directories –
Economics & Finance)

– Ulrichsweb Global Serials Directory

– ZBW – Deutsche Zentralbibliothek für
Wirtschaftswissenschaften

Conform contului revistei pe Google Scholar în
acest moment avem indice Hirsch 13 iar indicele
i10 este 23. În plus, numărul total de citări
obţinute de revistă, până la finalul anului 2020, a
fost de 1277 (https://scholar.google.ro/cita‐
tions?user=IZTHO3oAAAAJ&hl=ro).

S‐au utilizat în continuare serviciile CrossRef,
Cited by Linking și iThenticate, iar conform ra‐
portului primit de la CrossRef, situaţia descărcă‐
rilor articolelor este următoarea: 



Site‐ul revistei „Audit Financiar”, într‐un format
dinamic şi cu un design modern, permite accesa‐
rea 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 intermediului site‐ului, ba‐
zele de date internaţionale în care este indexată
revista, au acces automat la toate informaţiile
necesare menţinerii vizibilităţii publicaţiei în plan
extern.
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Revista Practici de Audit
În anul 2020, CAFR a continuat editarea revistei
cu apariţie trimestrială „Practici de Audit”, care
a ajuns la numărul 35. Comparativ cu revista
„Audit Financiar”, axată mai mult pe cercetarea
academică şi studiile ştiinţifice, revista „Practici
de Audit” cuprinde studii de caz, exemple de
bune practici din ţară şi din străinătate, răspun‐
suri la probleme ridicate de cititori, alte
informaţii utile din domeniu şi, nu în ultimul
rând, o rubrică juridică. 

În cursul anului 2020 în paginile revistei s‐au re‐
găsit şi interviuri cu personalităţi marcante ale
profesiei. 

InfoAudit
În luna decembrie 2020 newsletter‐ul „InfoAu‐
dit” a împlinit şase ani de la apariţia primului
număr. În acest interval de timp, Camera Audito‐
rilor Financiari din România s‐a străduit să aducă
la cunoștinţa membrilor, evenimentele semnifi‐
cative şi de actualitate pentru profesia de audi‐
tor financiar, informări referitoare la activitatea
internă şi internaţională a Camerei. 

De asemenea, prin acest newsletter s‐a încercat
acoperirea tuturor domeniilor de interes, atât
din zona de reglementare, cât şi din cea profe‐
sională, din plan naţional şi internaţional.

Ca o noutate, având în vedere contextul socio‐
economic al anului 2020, generat de pandemia
COVID 19, în cuprinsul „InfoAudit” a fost inclus
un nou titlu, respectiv „Resurse internaţionale
informaţionale privind COVID 19”. 



Litigiile în care CAFR este parte
Pentru transparenţă faţă de membrii CAFR, vă
informăm că în anul 2020 o parte dintre litigiile
pe care CAFR le‐a avut începute în anul 2019 cu
ASPAAS au continuat. Ultima parte a anului
2020 a fost marcată de discuţii între CAFR și 
ASPAAS privind găsirea unor soluţii amiabile cu
privire la litigii.

Primul litigiu încheiat a fost cel din Dosarul nr.
757/2/2019 aflat la Curtea de Apel București,
pentru care ASPAAS nu a mai formulat apel.

Pentru un număr de 3 dosare s‐au început
discuţii pentru găsirea unor soluţii amiabile de
soluţionare. Ne referim la dosarele nr.

1369/2/2019, nr. 1371/2/2019 și nr. 1481/2/2019
aflate la Curtea de Apel București, care vizează
membrii ACCA și ICAEW.

Un singur proces este în curs de judecată, legat
de contribuţia CAFR către ASPAAS. Din acest
dosar derivă  un număr de 6 litigii, care sunt sus‐
pendate până la data soluţionării litigiului princi‐
pal.

Alte litigii în care CAFR este parte: Dosarul nr.
4446/2/2016* – Curtea de Apel București (rejude‐
care fond) împotrva DGRFP BUCUREȘTI – AFP
SECTOR 5 și Dosarul nr. 3553/2/2017 – Curtea de
Apel București, împotriva Consiliul Concurenţei.
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Priorităţi strategice pentru pentru anul 2021

Direcţii de acţiune 2021
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Organizarea şi conducerea contabilităţii se ţine
potrivit Legii Contabilităţii nr. 82/1991 cu
modificările şi completările ulterioare şi Ordinu‐
lui Ministrului Finanţelor Publice nr. 3103/2017
pentru aprobarea Reglementărilor contabile
pentru persoanele juridice fără scop patrimo‐
nial. Pentru activităţile economice desfășurate
CAFR aplică prevederile Reglementărilor conta‐
bile conforme cu directivele europene, apro‐
bate prin Ordin al ministrului finanţelor publice,
adaptate la specificul activităţilor fără scop pa‐
trimonial, respectiv Ordinul Ministrului
Finanţelor Publice nr. 1802/2014 pentru aproba‐
rea Reglementărilor contabile privind situaţiile
financiare anuale individuale şi situaţiile finan‐
ciare anuale consolidate, cu modificările ulte‐
rioare.

În exerciţiul financiar 2020 CAFR a aplicat conta‐
bilitatea de angajamente, în conformitate cu po‐
litica contabilă adoptată  prin Hotărârea

Consiliului  nr. 83 din data de 20.09.2016, înce‐
pand cu exerciţiul financiar 2017 privind
recunoașterea veniturilor, în sensul respectării
principiului contabilităţii de angajamente, în
conformitate cu prevederile OMFP 3103/2017 
cadrul de raportare aplicabil.

Impactul modificării politicii contabile s‐a reflec‐
tat în:

 La venituri sunt prezentate sumele încasate
sau de încasat din activităţile curente cât și
câştigurile din orice altă sursă; 

 Creanţe: creșterea creanţelor, provine în
principal din cotizaţii variabile și cotizaţii
fixe aferente exerciţiului financiar 2020
neîncasate la 31 dec. 2020 (detalii la nota 5
la situaţiile financiare).

Evoluţia principalilor indicatori financiari ai Ca‐
merei în ultimele două exerciţii financiare se
prezintă astfel:
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Veniturile Camerei în anul 2020
au provenit în cea mai mare
parte din cotizaţiile membrilor,
cca. 98%, din venituri din provi‐
zioane şi ajustări pentru depre‐
ciere, venituri din dobânzi şi din
alte venituri cca 2%, din totalul
veniturilor Camerei.

Cheltuielile Camerei au acoperit
necesităţi materiale în proporţie
de 2%, de lucrări şi servicii în
proporţie de 30%, de personal
39%. Alte cheltuieli de exploatare
au reprezentat 17% din totalul
cheltuielilor, iar cheltuielile cu
amortizări şi provizioane 12%. Ȋn
cursul anului 2019 cheltuielile
economice au reprezentat cca.
0,33% din totalul cheltuielilor 
Camerei.

Patrimoniul CAFR a crescut în anul 2020 cu 16%
de la 12.080.299 lei la 14.004.341 lei, în principal
datorită creşterii activului imobilizat şi reducerii
datoriilor. 
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Activul net contabil existent la 31 decembrie
2020 a fost de 14.004 mii lei faţă de 12.080 mii lei
la sfârşitul exerciţiului precedent, având o creş‐
tere de 1.924 mii lei, datorată creşterii activelor
imobilizate, respectiv a imobilizărilor necorpo‐
rale şi financiare şi scăderea datoriilor.

În structura activului net contabil se constată
următoarele evoluţii:

– valoarea activelor imobilizate la 31
decembrie 2020 a fost de 8.574 mii lei faţă
de 6.638 mii lei la 31 decembrie 2019, având
o creştere de 29%  – această creştere s‐a
datorat creşterii investiţiilor în titluri 
de stat şi ca urmare a investiţiilor efec‐
tuate în imo bilizări necorporale. Dat fiind
randa mentele bune ale acestor investiţii, 
s‐a optat pentru reinvestire în plasamente
pe termen lung.

– valoarea activelor circulante la 31 decembrie
2020 a fost de 6.008 mii lei faţă de 8.001 mii
lei la 31 decembrie 2019, cu o scădere de 25%
– această scădere s‐a datorat reinvestirii
lichidităţilor în titluri de stat (2.353 mii lei).

– valoarea datoriilor la 31 decembrie 2020 a
fost de 426 mii lei şi reprezintă datorii faţă
de bugetul statului reprezentând obligaţii
salariale şi furnizori curenţi (acestea din
urmă au fost stinse integral în cursul lunii
ianuarie 2021).

Ponderea fiecărui element în structura activului
net contabil se prezintă astfel:

– activele imobilizate deţineau la 31
decembrie 2020  59%, din total active
respectiv 8.574 mii lei. În cadrul acestora,
imobilizările corporale înregistrau 4.506 mii
lei, iar imoblizările financiare, 3.655 mii lei.
Imobilizările necorporale erau în valoare de
412 mii lei. 

– activele circulante deţineau la 31 decembrie
2019 41% din total active. Valoarea acestora
la finele anului 2020 era în sumă de 6.008 mii
lei. În cadrul activelor circulante,
disponibilităţile băneşti reprezintă 39%, iar
creanţele 60%.

– datoriile reprezentau cca 3% din totalul
surselor de finanţare. Acestea se con ‐
cretizează în obligaţii faţă de bugetul de 
stat și obligaţii ce decurg din drepturile
salariale precum şi obligaţii faţă de furnizorii
curenţi.

În cursul anului 2020, evoluţia fiecărui element
în structura activului net contabil se prezintă
succint astfel:

– activele imobilizate au crescut cu 29%

– activele circulante au scazut cu 25%

– datoriile au scazut cu 83%

În ceea ce privește structura pasivului,
menţionăm creşterea rezultatului reportat pri‐
vind activitatea fără scop patrimonial. Influenţa
pozitivă asupra rezultatului reportat s‐a datorat
reluărilor privind încasarea restanţierilor, anula‐
rea accesoriilor privind datoriile către bugetul
local înregistrate în anul 2020.

Informaţiile de natură financiar‐contabilă furni‐
zate de bilanţ construiesc o imagine favorabilă
a poziţiei financiare a Camerei, aspect ce se
poate observa prin gradul ridicat al capitalurilor
proprii, care reprezintă 96% din sursele de
finanţare ale Camerei.
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