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Prezentare generală 

Anul 2022 continuă să găsească profesia de auditor financiar adaptându-se la 

”un nou normal” după doi ani de tulburări și provocări în contextul pandemiei 

generate de Covid-19.  Axându-se pe priorități strategice, programul anual al 

Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România își propune obiective 

precise, a căror ducere la îndeplinire va urmări rolul de interes public pe care îl 

joacă activitatea membrilor noștri.  

În elaborarea planului anual de activități, s-a luat în considerare utilizarea 

eficientă a resurselor materiale și umane ale organismului profesional, pentru 

a răspunde cât mai bine nevoilor membrilor proprii, dar și necesităților 

mediului economic național. 

Strategia Consiliului Camerei pentru anul 2022 are la bază linii directoare 

clare, dar implică totuși un anumit grad de flexibilitate, pentru a ne permite să 

putem răspunde în timp real evoluției nevoilor profesiei de audit financiar și 

provocărilor de care profesia noastră poate fi afectată din perspectiva 

evoluțiilor interne sau internaționale. Ultima perioadă traversată ne-a învățat 

cât de instabile pot fi planurile pe termen lung, lipsa de reacție sau rigiditatea. 

În toate acțiunile pe care le vom derula, vom păstra un grad de adaptabilitate 

care să permită stabilirea unei ordini de priorități și atingerea eficientă a 

obiectivelor.  

În anul 2022 vom prioritiza digitalizarea, desfășurarea la cele mai înalte 

standarde a activităților delegate de autoritatea de supraveghere, vom urmări 

cu interes eficientizarea procesului de revizuire a calităţii și vom acorda 

permanent sprijin membrilor prin formularea de recomandări profesionale pe 

diferite domenii relevante, deosebit de utile în furnizarea de servicii de 

calitate, urmărind totodată să creștem atractivitatea profesiei de audit 

financiar în rândul tinerilor. 

CAFR consideră esențială contribuția profesiei de audit financiar pentru revenirea 

și creșterea economică și va continua să depună cele mai susținute eforturi pentru 

a le oferi asistență membrilor și a răspunde eficient așteptărilor acestora.  
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Programul de activitate al Consiliului Camerei pentru anul 2022 este fondat pe 

următoarele linii directoare: 

 

 

 

 

                                                                    

 

 

 

 

 

 

În vederea creșterii competitivității și menținerii relevanței într-

o perioadă marcată de fluctuații legislative și de ordin economic 

și pe un fond alert al cererii de servicii alternative, se 

înregistrează schimbări permanente ale practicii profesionale 

care necesită reacții prompte, raționament profesional solid și 

conduită etică în toate activitățile derulate de auditorii 

financiari. 
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Principalele obiective asumate de Consiliul CAFR în anul 2022 

acoperă următoarele domenii: 

 

 

 

 

Îndrumarea auditorilor financiari pentru adoptarea 
tranziției către servicii și programe digitale 

Asistență acordată membrilor în adaptarea la noul 
normal post- pandemie 

Implicarea în elaborarea de soft-uri de audit 
accesibile membrilor CAFR 

Activități delegate, desfășurate printr-o bună 
colaborare cu autoritatea de supraveghere 

Urmărirea atentă a inițiativelor legislative care afectează 
practica de audit (sustenabilitate, responsabilitate socială, 
audit AML, etc.) 

Menținerea unui dialog permanent cu autoritățile 
Statului, mediul academic, organismele profesionale 
naționale și internaționale 

Activități de atragere a tinerilor către profesia de audit 
financiar  
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I. Digitalizarea  

Pandemia a accelerat nevoia de transformare digitală și inovare. În noul normal al 

auditului financiar, post-pandemic, termenul de digitalizare este la ordinea zilei.  

Profesia de audit s-a adaptat schimbărilor prin ajustarea serviciilor oferite, a 

modalității de exercitare a serviciilor și de desfășurare a activității, în general. S-a pus 

accent pe online, programe, platforme și soluții digitale. Digitalizarea accelerată 

impusă de pandemie se dovedește în final valoare adăugată și va face parte din 

activitatea de audit financiar din ce în ce mai mult.  

 

 

Lansarea site-ului jobsprofesieaudit.ro 
 

Un obiectiv al Consiliului CAFR pentru anul 2022 este lansarea site-ului 

jobsprofesieaudit.ro, cu obiectivul de a le oferi persoanelor juridice (fie că sunt 

membri CAFR sau nu) posibilitatea de a posta anunțuri de angajare ce vizează 

auditorii financiari din România sau alți angajați din domeniul economico-financiar. 

Anunțurile postate în cadrul site-ului vor oferi următoarele avantaje angajatorilor: 

► Postarea anunțului cu titlu gratuit; 

► Anunțul va putea fi vizualizat de către publicul țintă, în timpul cel mai scurt de la 

postare; 

► Persoanele care caută un job în domeniul economico-financiar pot utiliza acest 

spațiu virtual pentru a obține mai multe informații privind situația pieței de muncă 

în domeniu precum și cerințele  job-urilor postate de către angajatori. 
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II. Desfășurarea la cele mai înalte standarde a activităților 

delegate de autoritatea de supraveghere 

 Organizarea programului de formare profesională continuă 
structurată (FPCS) pentru auditorii financiari, aferent anului 
2022, 

 Organizarea examenului de competență profesională, 
sesiunea 2022,  

 Organizarea testului de verificare a cunoștințelor pentru 
accesul la stagiu, sesiunea 2022, 

 Traducerea și publicarea în limba română a Codului etic și a 
Standardelor Internaționale de Audit emise de Federația 
Internațională a Contabililor. 

Pentru anul în curs se vor depune toate eforturile pentru continuarea îndeplinirii cu 

profesionalism a acestor activități delegate. 

 

Pe modelul broșurii elaborate în 2021 cu modele de subiecte în vederea susținerii 

testului de acces la stagiu, în anul 2022 ne propunem elaborarea unei broșuri 

similare care să vină în sprijinul candidaților ce doresc să susțină examenul de 

competență profesională. 

În baza  delegării activității de traducere și publicare a standardelor internaționale 

de audit și a Codului etic, pe parcursul anului 2022 se vor derula două proiecte 

complexe: 

 Traducerea și publicarea Manualului de reglementări internaționale de 
control al calității, audit, revizuire, alte servicii de asigurare și servicii conexe 
(Manualul IAASB) și 

 Traducerea și publicarea Manualului Codului etic internațional pentru 
profesioniștii contabili (Manualul IESBA). 
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III. Eficientizarea procesului de revizuire a calității 

 Inspecțiile de asigurare a calității, desfășurate de 

compartimentul dedicat din cadrul Camerei, își vor extinde 

abordarea bazată pe gradul de adecvare a probelor de audit 

existente în dosarul de audit, având în vedere raționamentul 

profesional al auditorului financiar. 

 

 O mai bună modalitate de programare a inspecțiilor de 

calitate. 

 

 

 Elaborarea și implementarea unui chestionar preliminar ce 

urmează a fi transmis auditorilor financiari anterior 

efectuării inspecției.  
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IV. Formularea de recomandări profesionale în sprijinul 

membrilor 

 

Într-un mediu în permanentă 
schimbare, noutățile legislative 
și oportunitățile profesionale 
trebuie transmise membrilor 
CAFR în timp real.  

Pe măsura identificării de noi provocări profesionale pe marginea 

cărora se așteaptă acțiuni prompte de la auditorii financiari, 

Camera Auditorilor Financiari va emite, prin structurile sale de 

specialitate,   îndrumări, recomandări, modele de rapoarte de 

audit pe diferite spețe/domenii de activitate. 

Aceste recomandări profesionale vor fi elaborate în cadrul 

grupurilor de lucru active din cadrul Camerei, în urma 

consultărilor cu membrii sau cu alte părți interesate (autorități 

ale Statului, alte organisme profesionale naționale sau 

internaționale), dialog cu autoritatea de supraveghere, cu 

practicienii sau cu mediul de afaceri, etc. 

Pentru anul 2022 ne propunem actualizarea Normelor sectoriale 

privind instituirea de către auditorii financiari a măsurilor de 

prevenire și combatere a spălării banilor, precum și elaborarea de 

îndrumări în vederea aplicării prevederilor din noua legislație in 

domeniul spălării banilor. 
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V. Creșterea atractivității profesiei de audit financiar în rândul 

tinerilor 

Pe parcursul anului 2022, Camera Auditorilor Financiari din România 

derulează, în parteneriat cu Universitatea de Științe Agronomice și 

Medicină Veterinară din București, proiectul: „SEED ACCELERATOR 2020! 

– Susținerea antreprenoriatului prin înființarea de start-up-uri în 

domenii inovative”- POCU/829/6/13/141145. 

Obiectivul general al proiectului contribuie la consolidarea gradului de 
ocupare al absolvenților de învățământ superior în domenii de activitate 
identificate ca fiind de viitor în vederea dezvoltării unei economii 
competitive, bazată pe cunoaștere și reducerea perioadei de timp de la 

absolvirea studiilor 
superioare până la 
ocuparea unui loc de 
muncă. 

 

Prin acest program 

integrat de 

antreprenoriat, 350 de studenți vor beneficia de formare 

autorizată în dezvoltarea de competențe antreprenoriale, iar 22 

dintre aceștia - cu inițiative antreprenoriale și planuri de afaceri 

viabile, vor fi selectați pentru a beneficia de un program intensiv 

de pregătire antreprenorială, precum și de sprijin financiar în 

valoare de 287.000 lei pentru implementarea planurilor de 

afaceri timp de 12 luni, creând totodată minim 66 de noi locuri 

de muncă în cel mult 6 luni de la demararea implementării 

planurilor de afaceri.  
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Sediu central:   

Adresă: Strada Sirenelor, Nr. 67-69, Sectorul 5, București, 

România 

Oficiul Poștal nr. 5, Căsuța Poștală nr.83, cod poștal 050855 

E-mail: cafr@cafr.ro 

Telefon:+4031.433.59.45, +4031.433.59.00 

Fax: +4031.433.59.40 

 

 

 

 

 




