
  
                                                  
                
 
 

 
Modificările și completările propuse pentru modificarea art. 31 ”Viza anuală” 

din Regulamentul de organizare și funcționare a Camerei Auditorilor Financiari din România 
(ROF) în sensul acordării vizei anuale și în format electronic de către CAFR 

 
Ținând cont de următoarele aspecte: 

i. contextul socio-medical actual din România, măsurile instituite pentru prevenirea și 
combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 dispuse la nivel național începând cu 
martie 2020, 

ii. riscul apariției unor restricții și în viitor, 
iii. atât instituțiile publice cât și cele private au digitalizat cât mai multe activități, în această 

perioadă, 
iv. faptul că prin digitalizare putem facilita și simplifica unele activități, acesta fiind un 

proces continuu atât la nivel national cât și european, 
v. numeroasele solicitări venite din partea membrilor CAFR 

Este necesară implementarea acordării vizei anuale și în format electronic. 

În prezent, potrivit art. 31 alin. (1) din Regulamentul de organizare și funcționare a CAFR aprobat 

prin Hotărârea Conferinței Camerei nr. 2 din 21 aprilie 2018 (ROF) auditorul financiar, activ sau 

nonactiv, solicită acordarea vizei anuale pe carnetul de membru. Viza anuală se acordă la sediul 

CAFR sau la reprezentanțele regionale începând cu prima zi lucrătoare a anului în curs până la 31 

decembrie și este valabilă până la 31 martie a anului următor. 

Potrivit art. 47 alin. (2) din ROF-ul CAFR „orice modificare adusă regulamentului se adoptă prin 

hotărâre a Conferinței Camerei, cu avizul prealabil al ASPAAS”.  

CAFR a întreprins demersurile necesare și a obținut avizul ASPAAS, și în acest sens, va 

înainta Conferinței Camerei spre aprobare modificarea și completarea art. 31 ”Viza anuală” 

din ROF, după cum urmează: 

Regulamentul de organizare și funcționare a 
Camerei Auditorilor Financiari din România, 

aprobat prin Hotărârea Conferinței nr. 02/2018 
Forma propusă spre modificare 

Art. 31 (1) Auditorul financiar, activ sau nonactiv, 
solicită acordarea vizei anuale pe carnetul de 
membru. Viza anuală se acordă la sediul CAFR sau 
la reprezentanțele regionale începând cu prima zi 
lucrătoare a anului în curs până la 31 decembrie și 
este valabilă până la 31 martie a anului următor. 

Art. 31 alin (1) Auditorul financiar activ solicită 
acordarea vizei anuale. Viza anuală se acordă fie 
în format fizic pe carnetul de membru, fie în 
format electronic. Viza anuală se acordă începând 
cu prima zi lucrătoare a anului în curs până la 31 
decembrie și este valabilă până la 31 martie a 
anului următor. 

Art. 31 alin. (3) Pentru obținerea vizei anuale, 
auditorul financiar membru al Camerei trebuie să 
îndeplinească cumulativ următoarele cerințe: 
a) (......); 
b) (......); 
c) (......); 
d) (......); 
e) (......). 

Art. 31 alin. (3) Pentru obținerea vizei anuale, 
auditorul financiar activ, membru al Camerei, 
trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele 
cerințe: 
 
(Literele a-e nu se modifică.) 
 
 


