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Mesajul Președintelui CAFR

„Pășind întrun nou an, 
în care sperăm că vom lăsa 

în urmă pandemia, putem fi
mândri de tot ceea ce am

realizat împreună, în această
perioadă deosebit de dificilă.

În acest moment de bilanț 
privim spre viitor cu încredere 

și cu determinare, dar, 
în egală măsură, 

cu pragmatism și realism, 
căci provocările care 

ni se aștern înainte 
vor fi numeroase.”

Nu îmi închipuiam că voi adresa, pentru al doilea an
consecutiv, un mesaj membrilor Camerei Auditorilor
Financiari din România în contextul pandemiei. Anul
2021 a pus în lumină forța organismului nostru pro
fesional prin eforturile sale de susținere a
reconstrucției economice, demonstrând că lucrăm
cel mai bine când lucrăm împreună.

Încă de la primul val al acestei pandemii, Consiliul
Camerei a pus pe primul plan siguranța angajaților și
siguranța membrilor, preocupânduse să asigure
sprijinul necesar auditorilor financiari și firmelor de
audit în această perioadă dificilă.

După încă un an de „rezistență”, în care am încercat
să ne adaptăm la noua normalitate, doresc să le
mulțumesc membrilor noștri, autorităților Statului și
organismelor profesionale partenere, Consiliului și

echipei executive a CAFR, precum și tuturor volunta
rilor care șiau pus cunoștințele și experiența în spri
jinul profesiei de auditor financiar, în cadrul
diferitelor grupuri de lucru.

Printrun efort colectiv am putut să venim în întâm
pinarea auditorilor punândule la dispoziție diferite
recomandări profesionale, printre care un model de
Raport de audit independent de asigurare rezona
bilă, privind baza de calcul a ajutorului de stat acor
dat sub forma unor granturi în temeiul OUG nr.
224/2020, aprobată prin Legea nr. 160/2021, cu mo
dificările și completările ulterioare și un set de Reco
mandări privind auditul activităților de prevenire și
combatere a spălării banilor (Audit AML) efectuat
în aplicarea prevederilor Legii 129/2019, cu modifi
cările și completările ulterioare, inclusiv un model
de raport de audit AML. 
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În completarea aplicației de auditare a situațiilor fi
nanciare, dezvoltată în anul 2020, în anul 2021 am
pus la dispoziția membrilor o aplicație de audit in
tern, care vine în sprijinul acestui tip de activitate și
a întocmirii electronice a documentației/dosarului
de audit intern.

În baza experienței deja deținute, am fost nevoiți să
continuăm să inovăm permanent pentru a oferi we
binarii și sesiuni de instruire ONPCSB online, am or
ganizat în sistem virtual Conferința anuală a Camerei
din 2021 și cel deal VIIlea Congres al profesiei de
auditor financiar din România.

Consecințele sociomedicale au avut impact asupra
misiunilor de audit, asupra întregii arhitecturi finan
ciarcontabile, la nivel global. Din acest motiv am
decis ca lucrările celui deal VIIlea Congres al CAFR
din octombrie 2021 să se axeze pe „Modernizarea
profesiei de auditor financiar în contextul actuale
lor provocări globale”. Organizarea ediției virtuale a
acestui Congres, care a reunit personalități ale pro
fesiei din plan intern și internațional a constituit o
reală provocare, dar una căreia considerăm că iam
făcut față cu succes, prin prisma ecourilor primite
de la participanți. 

Pe întreaga durată a anului 2021 am acordat o
atenție deosebită dialogului și colaborării cu Autori
tatea pentru Supravegherea Publică a Activității de
Audit Statutar (ASPAAS). Sau purtat discuții avan
sate în vederea armonizării rapoartelor depuse de
membri la CAFR şi la ASPAAS, sau purtat consultări
pe diferite probleme de interes profesional și sau
depus cele mai susținute eforturi în vederea îndepli
nirii cu profesionalism a activităților efectuate în
baza delegării acordate de ASPAAS. Astfel, ASPAAS a
prelungit acordarea delegării pentru organizarea
programului de pregătire profesională continuă
structurată a auditorilor financiari și organizarea
examenului de competență profesională și, toto
dată, CAFR a primit de la ASPAAS delegare pentru
efectuarea unor activități noi: organizarea testului
de verificare a cunoștințelor pentru accesul la sta
giu și traducerea și publicarea Codului etic şi a
Standardelor internaţionale de audit emise de
Federația Internațională a Contabililor (IFAC).

Pe fondul măsurilor de protecție și prevenție a efec
telor pandemice impuse de autoritățile naționale,
examenul de competență profesională, testul de
acces la stagiu și programul de pregătire profesio
nală au fost organizate în sistem online.

Conceptul de raportare ESG (Mediu, Impact Social și
Guvernanță) a fost la ordinea zilei în anul 2021. Ter
menul comun folosit pentru raportarea ESG este
Sustenabilitate și se referă la modelul de afaceri al
companiilor, respectiv la modul în care bunurile și
serviciile produse de companii contribuie la dezvol
tarea durabilă. La nivelul CAFR am urmărit îndea
proape acest concept și am creat o nouă secțiune a
siteului CAFR dedicată „Sustenabilității” unde am
publicat o serie de informări lunare și am prezentat
periodic evoluțiile legislative în acest domeniu, la ni
velul Uniunii Europene.

Pășind întrun nou an, în care sperăm că vom lăsa în
urmă pandemia, putem fi mândri de tot ceea ce am
realizat împreună, în această perioadă deosebit de
dificilă.

În acest moment de bilanț privim spre viitor cu în
credere și cu determinare, dar, în egală măsură, cu
pragmatism și realism, căci provocările care ni se
aștern înainte vor fi numeroase.

ADRIAN POPESCU,
Președinte CAFR
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În anul 2021 CAFR a regăsit în Autoritatea pentru
Supravegherea Publică a Activității de Audit Statutar
(denumită în continuare ASPAAS), un partener de
nădejde în dezvoltarea profesiei, cu care, prin cola
borare permanentă, am contribuit la creșterea pres
tigiului activității de audit financiar și a încrederii
opiniei publice în calitatea activității pe care o
desfășoară auditorii financiari, în contextul actuale
lor schimbări mondiale şi al digitalizării profesiei. 

Profesionalismul auditorilor financiari și al firmelor
de audit, prestigiul și dezvoltarea continuă a profe
siei, sunt obiective comune ale CAFR și ASPAAS.
Anul 2021 a canalizat interesele noastre comune
către un scop unitar, acela al activităților
desfășurate în interesul auditorilor financiari.

În urma evaluării capacității instituționale a organis
mului nostru profesional, ASPAAS a delegat Camerei
Auditorilor Financiari din România, în trimestrul IV
al anului 2020, două activități importante, pentru o
perioadă de un an: organizarea examenului de
competență profesională și organizarea programu
lui de formare profesională continuă a auditorilor
financiari. Acestea au fost îndeplinite cu profesiona
lism pe parcursului anului 2021, motiv pentru care
ASPAAS a reînnoit delegarea acestora.

În anul 2021 ASPAAS a delegat Camerei
desfășurarea a altor două activități noi: organizarea
testului de verificare a cunoștintețelor pentru acce
sul la stagiu și traducerea și publicarea Codului etic
și a Standardelor internaționale de audit.

Consiliul și executivul CAFR au acordat o atenție de
osebită derulării cu profesionalism a activităților de
legate, proces în care am purtat un dialog eficient și
permanent cu ASPAAS. În cele ce urmează, prezen
tăm desfășurarea acestor activități, aşa cum au avut
loc acestea cronologic.

1. Organizarea examenului de
competență profesională

Camera Auditorilor Financiari din România a organi
zat în perioada aprilie – mai 2021 examenul de
competență profesională, activitate delegată și su
pravegheată de ASPAAS, în conformitate cu preve
derile Legii nr.162/2017 privind auditul statutar al
situațiilor financiare anuale și al situațiilor financiare
anuale consolidate și de modificare a unor acte nor
mative, cu modificările și completările ulterioare,
ale Normelor privind organizarea și desfășurarea

Cooperarea cu ASPAAS
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examenului de competență profesională aprobate
prin Ordinul Președintelui ASPAAS nr. 135/2018, cu
modificările și completările ulterioare (Norme de
examen) și ale Ordinului Președintelui ASPAAS nr.
425/2020 pentru delegarea atribuției privind organi
zarea examenului de competență profesională.

Examenul de competență a constat în susținerea a
două probe:

F Proba 1 (P1) „Testul privind cunoștințele
teoretice”: 3 aprilie 2021 și 

F Proba 2 (P2) „Testul de aplicare în practică a
cunoștințelor teoretice”: 8 mai 2021.

În contextul pandemiei cauzate de virusul SarsCov
2 și al restricțiilor impuse de autoritățile statului cu
privire la organizarea de activități ce includ un
număr mare de participanți, ambele probe ale exa
menului de competență au fost susținute în sistem
online, pe platforma de examinare a Academiei de
Studii Economice (ASE) București. 

Pentru buna desfășurare a acestei activități delegate
și informarea promptă a candidaților, sa creat o
secțiune distinctă, aferentă sesiunii 2021 a Exame
nului de competență pe siteul www.cafr.ro unde 
sau publicat Anunțul de organizare a examenului,
Tematica și bibliografia, Normele ASPAAS de 

organizare a examenului, calendarul de desfășurare
a examenului, precum și alte informații organizato
rice (lista candidaților înscriși, rezultatele celor două
probe, detalii privind depunerea contestațiilor, re
zultatele procesului de soluționare a contestațiilor și
rezultatele finale ale examenului).

Un număr de 109 candidați au îndeplinit condițiile
pentru susținerea examenului de competență profe
sională, sesiunea apriliemai 2021.

Având în vedere că acest examen a fost organizat în
sistem online, au fost elaborate Proceduri de
desfășurare a examenului de competență profesio
nală în sistem online, pentru ambele probe. Pentru
familiarizarea candidaților cu interfața platformei de
examinare, înainte de fiecare din cele două probe, 
sau organizat sesiune online de instruire. 

Candidații au primit pe email datele de autentifi
care în platforma de examinare ASE, informațiile
transmise cuprinzând și procedura de conectare cu
supraveghetorii de examen prin aplicația ZOOM și
informațiile de contact pentru suport tehnic.

În urma susținerii Probei I (P1) „Testul privind
cunoștințele teoretice”, dintre cei 93 de candidați
prezenți, au promovat 59 de candidați (înaintea
soluționării contestațiilor). 
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În data de 12 aprilie 2021, pe siteul CAFR au fost
afișate în cadrul paginii Examenului de competență
2021, rezultatele înainte de contestații pentru prima
probă.Aceste rezultate au putut fi contestate de
către candidați, o singură dată, în termen de 48 de
ore de la data publicării acestora pe siteul CAFR.
Astfel, au fost formulate 25 de contestații. În urma
recorectării secțiunii de subiecte deschise a celor 25
de lucrări contestate, 14 dintre candidați au fost
declarați admiși.

În data de 21 aprilie 2021 au fost afișate în
secțiunea dedicată examenului de pe siteul
www.cafr.ro rezultatele contestațiilor aferente Pro
bei I teoretice a examenului de competență profe
sională, sesiunea aprilie – mai 2021. 

Un număr de 67 de candidați au susținut Proba 2
(P2) „Testul de aplicare în practică a cunoștințelor
teoretice”, a examenului de competență în data de 8
mai 2021.

În data de 17 mai 2021, au fost afișate pe siteul
CAFR, în cadrul secțiunii dedicate Examenului de
competență profesională 2021, rezultatele probei a
doua înainte de contestații.

Rezultatele obținute la proba a doua a examenului
au putut fi contestate de către candidați, o singură
dată, în termen de 48 de ore de la data publicării
acestora pe siteul CAFR, astfel înregistrânduse 19
contestații, iar în urma recorectării lucrărilor, un
număr de 16 candidați au fost declarați promovați la
această probă. 

În data de 26 mai 2021 au fost afișate, în secțiunea
dedicată examenului de pe siteul CAFR:

F rezultatele la contestațiile depuse pentru
proba a doua a examenului de competență
organizat de CAFR, sesiunea apriliemai 2021
și

F rezultatele finale ale examenului de
competență profesională.

Un număr de 53 de candidați au fost admiși,
obținând notele de trecere la ambele probe ale
acestei sesiuni de examen.

2. Testul de verificare a cunoștințelor
pentru accesul la stagiu

Camera Auditorilor Financiari din România a organi
zat testul de verificare a cunoștințelor pentru acce
sul la stagiu (testul de acces la stagiu) în data de 12
noiembrie 2021 în conformitate, cu Legea nr.
162/2017 privind auditul statutar al situațiilor finan
ciare anuale și al situațiilor financiare anuale conso
lidate și de modificare a unor acte normative,

Normele privind organizarea și desfășurarea testului
de verificare a cunoștințelor pentru accesul la stagiu
aprobate prin Ordinul președintelui ASPAAS 
nr. 201/2019, cu modificările și completările ulte
rioare, Ordinul nr. 94/2021 din 22 martie 2021 pen
tru delegarea atribuției privind organizarea testului
de verificare a cunoștințelor pentru accesul la stagiu
și cu Ordinul președintelui ASPAAS nr. 393/2020
pentru aprobarea normelor privind supravegherea
și controlul îndeplinirii atribuțiilor delegate. Pentru
buna desfășurare a acestei activități delegate și in
formarea promptă a candidaților, sa creat o
secțiune distinctă, aferentă sesiunii 2021 a Testului
de verificare a cunoștințelor pentru accesul la stagiu
pe siteul www.cafr.ro unde sau publicat anunțul
de orga ni zare a testului, tematica și bibliografia,
Normele ASPAAS de organizare a testului, calenda
rul de desfășurare și alte informații organizatorice
(lista candidaților înscriși, rezultatele în urma
susținerii examinării, detalii privind depunerea
contestațiilor, rezultatele procesului de soluționare
a contestațiilor și rezultatele finale ale testului de
acces).

Un număr de 338 de candidați au îndeplinit
condițiile pentru susținerea Testului de acces la sta
giu, sesiunea noiembrie 2021, iar în urma retragerii
unor candidați, testul a fost susținut efectiv de 327
de candidați.

Dat fiind contextul pandemiei cauzate de virusul
SarsCov2 și al măsurilor de protecție și prevenție
impuse de autoritățile statului, testul de acces la
stagiu a fost susținut în sistem online, în data de 12
noiembrie 2021, candidații accesând platforma de
examinare a Academiei de Studii Economice (ASE),
București.

În vederea susținerii acestei examinări, în sistem on
line, au fost elaborate Proceduri de desfășurare a
testului de acces la stagiu în sistem online. Pentru
familiarizarea candidaților cu interfața platformei de
examinare, înainte de susținerea testului, a avut loc
o sesiune online de instruire.

În data de 16 noiembrie 2021, pe siteul CAFR, au
fost afișate, rezultatele testului de verificare a
cunoștințelor pentru accesul la stagiu, sesiunea no
iembrie 2021. Din cei 327 de candidați care au
susținut testul, au promovat 269 de candidați (înain
tea soluționării contestațiilor).

Rezultatele obținute în cadrul testării online au
putut fi contestate o singură dată, în termen de 48
de ore de la data publicării acestora pe siteul CAFR. 

În urma procesului de soluționare a contestațiilor
aferente testului de acces la stagiu 2021, nu au fost
identificate situații care să necesite modificarea no
telor anterioare contestațiilor.
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În data de 25 noiembrie 2021 au fost afișate, pe
siteul CAFR, rezultatele finale ale testului de verifi
care a cunoștințelor pentru accesul la stagiu, sesiu
nea noiembrie 2021.

În urma organizării Testului de verificare a
cunoștințelor pentru accesul la stagiu, un număr de
269 de candidați au fost declarați admiși.

3. Programul de formare profesională
continuă a membrilor CAFR

În urma reînnoirii delegării primite de Camera Audi
torilor Financiari din România de la Autoritatea pen
tru Supravegherea Publică a Activității de Audit
Statutar, activitatea de organizare a programelor de
formare profesională continuă a auditorilor finan
ciari a fost asigurată și în anul 2021 de către CAFR, în
conformitate cu Ordinul președintelui ASPAAS 
nr. 392/2020 pentru modificarea și completarea
Normelor privind formarea profesională continuă a
auditorilor financiari, aprobate prin Ordinul pre șe 
dintelui ASPAS nr. 90/2018 și cu Ordinul preșe 
dintelui ASPAAS nr. 673 din data de 22 noiembrie
2021 pentru reînnoirea delegării atribuţiei privind
organizarea programelor de formare continuă,
publicat în Monitorul Oficial al României, partea I,
nr. 1126/25.11.2021.

Așa cum prevăd reglementările privind delegarea
acestei activități, la finalul primului trimestru al anu
lui 2021, CAFR a înaintat către autoritatea de supra
veghere propunerile de tematică de formare
profesională continuă structurată pentru anul 2021.
În urma discuțiilor și corespondențelor purtate între
CAFR și ASPAAS, Programul de formare profesională
continuă (PFPC) pentru anul 2021 – componenta de
FPC structurată a fost aprobat de Președintele
Autorității pentru Supravegherea Publică a
Activității de Audit Statutar.

Programul de formare aferent anului 2021 a impli
cat un efort susținut din partea CAFR, dat fiind că a
prevăzut asigurarea unui număr de ore de cursuri
mai mare, respectiv 45 ore de ore de pregătire pro
fesională, deoarece anul 2021 a reprezentat cel 
deal 3lea la care sa încheiat perioada de referință
de 3 ani a formării profesionale continue raportate
de auditorii financiari la ASPAAS.

Componenta structurată a programului de formare
profesională continuă a auditorilor financiari, afe
rent anului 2021, așa cum a fost aprobat de ASPAAS,
a cuprins organizarea a 22 de cursuri structurate (to
talizând  un număr de 45 de ore):
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Pe fondul contextului sociomedical al anului 2021,
programul de pregătire sa desfășurat exclusiv on
line și cursurile au fost încărcate în platforma elear
ning a Camerei la data de 3 noiembrie 2021, fiind
disponibile în perioada 03 noiembrie 2021 – 27
martie 2022.

Pentru a veni în sprijinul membrilor care efectuează
programul de pregătire în sistem online, sa elaborat

un set de Instrucțiuni de vizualizare a cursurilor de
pregătire profesională structurată 2021. Conform
delegării primite de la ASPAAS, toate cursurile struc
turate organizate de CAFR și puse la dispoziția mem
brilor în platforma elearning au fost recunoscute de
către ASPAAS. 
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4. Traducerea și publicarea Codului etic
și a Standardelor internaționale 
de audit

Un alt aspect foarte importat în colaborarea CAFR
cu ASPAAS, îl constituie delegarea, pe o perioadă de
1 an, cu posiblitatea reînnoirii, a traducerii și publi
cării Codului etic și a Standardelor internaționale
de audit. 

În trimestrul IV al anului 2021, a fost publicat în Mo
nitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1095/17 no
iembrie 2021, Ordinul Președintelui ASPAAS
nr.651/03 noiembrie 2021 pentru delegarea
atribuțiilor privind traducerea și publicarea Codului
etic și a Standardelor internaționale de audit.

Astfel, CAFR a demarat două proiecte complexe,
care vor continua pe întreg parcursul anului viitor: 

F traducerea și publicarea în limba română a
Manualului de reglementări internaționale
de control al calității, audit, revizuire, alte
servicii de asigurare și servicii conexe (Ma
nualul IAASB), ediția 2020 și 

F traducerea și publicarea în limba română a
Manualului Codului etic internațional pentru
profesioniștii contabili (Manualul IESBA),
ediția 2021.

Cooperarea între CAFR și ASPAAS, pe parcursul anu
lui care sa încheiat, a fost marcată, în mare parte,
de activitățile derulate în baza delegărilor acordate
Camerei de autoritatea de supraveghere, dar nu în
exclusivitate. În anul 2021 au avut loc numeroase
discuții, corespondențe, videoconferințe care au tra
tat diferite activități și puncte de interes, dintre care
amintim:

F armonizarea rapoartelor de activitate de
puse de membri la CAFR și la ASPAAS,

F diferite consultări pe teme comune de inte
res profesional,

F autorizarea auditorilor financiari și a firme
lor de audit,

F schimbarea statutului de membru privind în
cadrarea în categoria auditorilor financiari
activi sau nonactivi,

F retragerea la cerere a calității de auditor fi
nanciar/firmă de audit,

F suspendarea exercitării activității, la cerere,
a unui număr de auditori financiari și firme
de audit,

F președintele ASPAAS a transmis mesaje pozi
tive la cele mai importante evenimente pro
fesionale organizate de CAFR în anul 2021, în

cadrul cărora sa adresat participanților:
Conferința CAFR din 17 aprilie 2021 și cel 
deal VIIlea Congres al profesiei de auditor
financiar din 29 octombrie 2021.

Privim încrezători întrun dialog la fel de eficient cu
autoritatea de supraveghere și în viitor și salutăm
buna colaborare cu ASPAAS, care  a fost un partener
de încredere alături de care vom putea aduce îm
preună un aport semnificativ asupra consolidării
profesiei de auditor financiar și a manierei în care
aceasta este percepută de către ceilalți actori ai sce
nei economicofinanciare din România.



13RAPORT ANUAL 2021

Pe parcursul anului 2021, Camera şia consolidat co
laborarea cu organizațiile şi organismele profesio
nale atât naționale, cât şi internaționale, dar şi cu
mediul universitar.

Începând cu anul 2020, Camera Auditorilor Finan
ciari din România a preluat conducerea UPLR, prin
intermediul dlui. conf. univ. dr. Gheorghe
Ialomițianu, primvicepreşedinte al CAFR, iar anul
2021 a marcat o serie de evenimente comune şi în
tâlniri de lucru ce au avut ca scop urmărirea îndepli
nirii obiectivului principal al mandatului, respectiv
ca UPLR să devină un partener al mediului de afaceri
şi al Guvernului, prin punerea la dispoziție a experti
zei profesioniştilor liberali pentru a găsi cele mai
bune măsuri de relansare a economiei. 

CAFR a sprijinit Uniunea Profesiilor Liberale din Ro
mânia în activitățile ce au vizat crearea unui cadru

juridic corespunzător dezvoltării profesiilor liberale
prin organizarea lor independentă sau autonomă, în
raport cu statul și autoritațile publice, precum şi
participarea activă a profesiilor liberale la dialogul
social organizat în România.

În calitate de partener şi susţinător permanent al
mediului academic, CAFR a fost invitată  să participe
la mai multe evenimente profesionale în anul 2021,
dintre care menționăm:

F cea dea 16a ediție a Conferinței
internaționale „Accounting and Manage
ment Information Systems” (AMIS 2021), or
ganizată de Facultatea de Contabilite și
Informatică de Gestiune din cadrul Acade
miei de Studii Economice din București;

F una dintre vizitele periodice de acreditare
din partea Agenției Române de Asigurare a

Colaborare interinstituțională
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Calității în  Învățământul Superior (ARACIS)
derulate la Facultatea de Economie și Admi
nistrarea Afacerilor din cadrul Universităţii
„Nicolae Titulescu” din Bucureşti;

F a IVa ediție a Conferinței Naționale „Repere
vechi şi noi în managementul şi fiscalitatea
entităților”, organizată de Facultatea de
Științe Economice din cadrul Universității „1
Decembrie 1918” din Alba Iulia;

F ediţia a VIa a seminarului științific
„Convergență și Armonizare în Raportarea
Financiară și Audit în contextul pandemiei
de COVID19”, organizată de Facultatea de
Economie şi Administrarea Afacerilor din ca
drul Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi
la care CAFR a fost partener alături de alte
organisme profesionale de profil.

Asociația Facultăților de Economie din România
(AFER), cu sprijinul Academiei de Studii Economice
din București, în parteneriat cu Asociația Generală a
Economiștilor din România (AGER), Societatea Ro
mână de Statistică (SRS) și Asociația Absolvenților
Academiei de Studii Economice din București
(ALUMNI ASE) au organizat două evenimente care
au marcat „Ziua Economistului” și „Ziua Profesorului
de Economie”, în care CAFR a fost reprezentată de
președintele Adrian Popescu, de membri ai Biroului
Permanent şi ai Consiliului Camerei, precum şi de
alți reprezentanți ai profesiei. 

Anul 2021 a fost marcat şi de colaborarea cu Oficiul
Național pentru Prevenirea şi Combaterea Spălării

Banilor (ONPCSB), iar Camerei ia fost solicitat spriji
nul atât pentru participarea în cadrul unor întâlniri
cu reprezentanți ai Consiliului Europei, precum şi în
vederea exprimării unor puncte de vedere cu privire
la  anumite recomandări şi îndrumări emise de
ONPCSB în sprijinul entităților raportoare şi, în acest
sens, amintim punctul de vedere elaborat de CAFR
cu privire la Ghidul Beneficiarului Real. 

În luna martie 2021, CAFR a participat în calitate de
autoritate națională ce reglementează activitatea
auditorilor financiarientități raportoare conform
legii la Sesiunile de evaluare a modului de imple
mentare și de aplicare efectivă de către statele
membre ale U.E a Directivei (UE) 2015/849 în do
meniul prevenirii spălării banilor (AMLD4), desfăşu
rate online de reprezentanți ai Consiliului Europei.

În luna decembrie 2021, reprezentanți ai CAFR au
participat la evenimentele formale prin care o
delegație a experților Consiliului Europei au pre
zentat autorităților din România opiniile asupra Pri
mului proiect de Evaluare Națională a Riscurilor
elaborat de țara noastră. În cadrul acestei vizite de
lucru, au fost organizate focusgrupuri cu auto 
ritățile naționale implicate în sistemul de prevenire
şi combatere a spălării banilor, dar şi cu entitățile
private supuse obligațiilor legale în materie. În ca
drul acestor întâlniri au avut loc şi dezbateri prelimi
nare cu privire la elaborarea Planului Național de
Măsuri de Atenuare a Riscurilor. 
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Punerea la dispoziția auditorilor 
financiari a unei aplicații de audit intern
Pe parcursul anului 2021, CAFR a avut în vedere
sprijinirea auditorilor financiari în activităţile pe care
aceştia le desfăşoară, iar una dintre preocupările
constante a fost reprezentată de identificarea şi tes
tarea unor aplicaţii care să poată fi utilizate în docu
mentarea şi organizarea dosarelor misiunilor de
audit intern derulate de membrii Camerei. 

Astfel, a fost pusă la dispoziţia auditorilor financiari
o aplicaţie electronică de gestionare a unui dosar de
audit intern. Softul integrează cerințele şi
recomandările prevăzute în Ghidul privind imple
mentarea Standardelor internaționale de audit in
tern, Ediția a IIa, CAFR 2019, asigurând gestionarea
coerentă și coroborarea informațiilor încărcate, dar
și posibilitatea de adăugare de informații, în funcție
de natura și amploarea activității.

Aplicația a fost testată în detaliu în cadrul Grupului
de lucru CAFR pentru Auditul Intern, a fost
prezentată în luna decembrie 2021 în cadrul unui
Webinar gratuit organizat de CAFR pentru auditorii
financiari (online pe platforma ZOOM), iar
participanții au apreciat utilitatea și necesitatea unei
astfel de aplicații.

Produsul este opțional și se recomandă a fi utilizat
atât pentru activitatea de audit intern externalizată,
cât și pentru structurile interne (compartiment
funcțional). Aplicația reprezintă un suport tehnic
care eficientizează misiunile de audit intern și este
dezvoltat și pus la dispoziție de SC BUSINESS 
COMMUNICATIONS SRL.

Proiectul Innotech
Camera Auditorilor Financiari din România, în parte
neriat cu Universitatea de Științe Agronomice și Me
dicină Veterinară din București, a demarat în luna
decembrie 2021 Proiectul „SEED ACCELERATOR
2020! – Susținerea antreprenoriatului prin
înființarea de startupuri în domenii inovative”.

Proiectul este cofinanțat din Fondul Social European
prin Programul Operațional Capital Uman 2014
2020, Axa Prioritară 6, Prioritatea de investiții 10.iv,
Obiectiv specific 6.13, Denumire Apel Innotech Stu
dent, Cod Apel POCU/829/6/13.

Obiectivul general al proiectului constă în creșterea
ratei de ocupare a studenților, prin derularea unui
program integrat de antreprenoriat, în cadrul căruia
350 de studenți vor beneficia de formare autorizată

Activităţi în sprijinul membrilor
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în dezvoltarea de Competențe antreprenoriale, iar
22 dintre aceștia, cu inițiative antreprenoriale și cu
planuri de afaceri viabile vor fi selectați pentru a be
neficia de un program intensiv de pregătire
antreprenorială (mentorat, consultanță, stagii de
practică și întreprinderi simulate), precum și de spri
jin financiar în valoare de 287.000 lei pentru imple
mentarea 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 pla
nurilor de afaceri. Sustenabilitatea afacerilor va fi
asigurată prin intermediul unui Centru Inovativ de
Antreprenoriat (C.I.A.) prin care se vor dezvolta me
canisme de susținere și promovare a tuturor între

prinderilor înființate și finanțate în cadrul proiectu
lui, inclusiv prin elaborarea unei propuneri de poli
tici publice și a unor măsuri pentru diseminarea,
valorificarea și transferul de bune practici, facilitând
astfel o dezvoltare durabilă a mediului antrepreno
rial din România.

Proiectul „SEED ACCELERATOR 2020! – Susținerea
antreprenoriatului prin înființarea de startupuri
în domenii inovative” – POCU/829/6/13/141145 se
derulează pe o perioadă de 24 luni, în intervalul
23.12.2021 – 22.12.2023.

1. Atribuirea calității de membru CAFR
și înscrierea în Registrul membrilor
CAFR – auditori financiari și firme 
de audit

Conform prevederilor legale, persoanele fizice care
au fost autorizate ca auditori financiari în România,
în acord cu prevederile legale aplicabile, pot exercita
activități de audit financiar numai după înscrierea ca
membru al Camerei Auditorilor Financiari din Româ
nia (CAFR) și înscrierea în Registrul public electronic.

În perioada 01.01.2021 – 31.12.2021, CAFR a atri
buit calitatea de membru pentru 49 auditori finan
ciari (44 auditori activi și 5 auditori nonactivi) și 40
firme de audit. Auditorii financiari și firmele de
audit au fost înregistrați/înregistrate în Baza de date
a CAFR, în Registrul membrilor CAFR și leau fost eli
berate documentele de membru: carnetul, parafa,
certificatul respectiv autorizația.

2. Raportul anual de
activitate/declarația anuală fără acti
vitate pentru anul 2020

Raportul anual de activitate sau declarația anuală
fără activitate, după caz, se completează și se trans
mite Camerei doar de către auditorii financiari activi
și firmele de audit, până la data de 15 februarie a
fiecărui an, pentru activitatea desfășurată în anul
anterior.

Pe parcursul anului 2021 și, în principal în lunile ia
nuariefebruarie 2021, CSAM a oferit consultanță și
suport în vederea completării raportului/declarației
pentru anul 2020. 

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

ATRIBUțIILE CAMEREI

Compartimentul servicii și asistență Membri (CSAM), are în principal, următoarele atribuții:

a) întocmește, actualizează și publică Registrul membrilor Camerei;

b) întocmește documentația privind înscrierea ca membru al Camerei;

c) elaborează reglementările aplicabile în activitatea specifică a CSAM, cu asigurarea conformității aces
tora cu normele și reglementările interne și internaționale în domeniu, pe care le înaintează spre apro
bare Consiliului Camerei;

d) urmărește îndeplinirea de către membrii Camerei a tuturor obligațiilor prevăzute de reglementările
Camerei la termenele stabilite prin acestea și informează Biroul permanent al Consiliului Camerei în
cazul în care se constată nerespectarea acestora, în vederea luării măsurilor care se impun, conform
legii.



17RAPORT ANUAL 2021

3. Viza anuală
În vederea obținerii vizei aferente anului 2021 pen
tru desfășurarea activităților de audit financiar, al
tele decât auditul statutar, auditorii financiari au
fost verificați dacă șiau îndeplinit toate obligațiile
conform Hotărârii Consiliului CAFR nr. 99 din 19 de‐
cembrie 2018 privind acordarea vizei anuale pentru
desfășurarea activităților de audit financiar, altele
decât auditul statutar, pentru auditorii financiari,
membri ai Camerei Auditorilor Financiari din Româ‐
nia, începând cu anul 2019, după cum urmează:

F plata la zi a cotizațiilor fixe, inclusiv pentru
anul 2021;

F plata cotizațiilor variabile, inclusiv pentru
anul 2020 (după caz);

F depunerea raportului de
activitate/declarației fără activitate pentru
anul 2020;

F verificarea existenței polițelor de asigurare
pentru risc profesional, pe întreg anul 2020,
(după caz);

F efectuarea pregătirii profesionale continue
pentru anul 2020 (atât pregătirea profesio
nală structurată, cât și pregătirea profesio
nală nestructurată).

4. Schimbarea statutului de membru
privind încadrarea în categoria 
auditorilor financiari activi sau 
nonactivi

Având în vedere art. 14, alin. (10) din Legea nr.
162/2017 sunt auditori financiari nonactivi persoa
nele care sunt incompatibile cu exercitarea activită
ţii de audit financiar, potrivit legii.

Modificarea statutului de membru se operează con
form Registrului public electronic disponibil pe site
ul ASPAAS. În acest sens, CSAM verifică în
permanență auditorii financiari în Registrul public
electronic și operează modificările intervenite în
Baza de date.

5. Suspendarea exercitării activității, 
la cerere, a auditorilor financiari 
și firmelor de audit membri ai CAFR

Potrivit Legii nr. 162/2017, ASPAAS este autoritatea
competentă responsabilă cu exercitarea atribuției
privind suspendarea la cerere a activității și suspen

darea din Registrul public electronic a auditorilor fi
nanciari și firmelor de audit. Suspendarea calității
de membru al CAFR pentru auditorii financiari și fir
mele de audit se efectuează, conform Hotărârii
86/2018 pentru aprobarea Normelor privind retra‐
gerea, redobândirea și suspendarea calității de
membru al Camerei Auditorilor Financiari din Româ‐
nia pentru auditorii financiari și firmele de audit, în
două cazuri:

i) în baza ordinului de suspendare a activității
de auditor financiar/firmă de audit, emis de
către președintele ASPAAS, ca urmare a în
deplinirii procedurilor de aprobare a
suspendării;

ii) ca urmare a sancțiunii disciplinare aplicate
de comisia de disciplină din cadrul CAFR,
conform legii.

Astfel, în anul 2021 CAFR a suspendat exercitarea
activității de membru al CAFR a 19 auditori finan
ciari și a 4 firme de audit în baza ordinului de sus
pendare a activității de auditor financiar/firmă de
audit, emis de către președintele ASPAAS. 

Perioada de suspendare începe și se încheie la da
tele menționate în ordinul de suspendare emis de
președintele ASPAAS.

6. Retragerea la cerere a calității de
membru persoane fizice și persoane
juridice

Potrivit Legii nr. 162/2017, ASPAAS este autoritatea
competentă responsabilă cu retragerea autorizării.
Potrivit Hotărârii Consiliului nr. 86/2018 retragerea
calității de membru al CAFR a auditorilor financiari și
firmelor de audit se efectuează în baza ordinului de
retragere a autorizării, emis de către președintele
Autorității pentru Supravegherea Publică a
Activității de Audit Statutar (ASPAAS).

În anul 2021, CAFR a retras calitatea de membru al
CAFR în cazul a 49 de auditori financiari (pentru 39
auditori financiari sa retras autorizarea, la cerere, și
unui număr de 10 auditori li sa retras autorizarea ca
urmare a decesului, prin ordin al Președintelui 
ASPAAS), iar unui număr de 23 de firme de audit 
lea fost retrasă autorizarea la cerere, prin ordin al
Președintelui ASPAAS.
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Misiunea reprezentanțelor regionale este de a 
deservi membrii din zona de arondare alocată, prin
facilitarea accesului la activitățile curente derulate
de Cameră. De asemenea, reprezentanțele promo
vează interesul profesional al membrilor CAFR prin
asigurarea vizibilității la nivel regional, prin apropie

rea de profesia noastră a mediului de afaceri, a celui
instituțional și universitar.

În cursul anului 2021, obiectivul principal al
reprezentanțelor regionale ale CAFR a fost deservi
rea membrilor Camerei din teritoriu, prin:

ACTIVITATEA REPREZENTANțELOR REGIONALE



19RAPORT ANUAL 2021

În vederea dezvoltării activităților de asistență acor
dată membrilor, la nivelul Camerei au fost înființate
mai multe grupuri de lucru care au vizat consulta
rea/dezbaterea celor mai actuale și de interes su
biecte axate cu prioritate spre cele mai bune practici
profesionale.

Activitățile grupurilor de lucru au beneficiat de dis
ponibilitatea și participarea consecventă  a
reprezentanților  firmelor mari de audit și a celor
mai buni profesioniști, care au manifestat  un real și
susținut sprijin pentru abordarea și formularea de
îndrumări profesionale  convergente cu recomandă
rile organismelor internaționale ale profesiei.

l Grupul de lucru prevenirea 
și combaterea spălării banilor

În cadrul acestui Grup de lucru  sa avut în vedere
abordarea aspectelor care vizează implementarea
cerințelor Legii nr. 129/2019, cu completările și mo
dificările ulterioare, și anumite prevederi legislative
cuprinse în normele de implementare emise de 
Oficiul Național pentru Prevenirea şi Combaterea
Spălării Banilor, dar sau abordat şi aspecte tehnice
legate de funcția de audit independent prevăzută în
Legea nr. 129/2019 ce vizează entitățile raportoare
care depăşesc anumite criterii de mărime. 

În acest sens, au fost elaborate și publicate, în
secțiunea Îndrumări profesionale a siteului CAFR
Recomandări privind auditul activităților de preve
nire și combatere a spălării banilor (Audit AML),
împreună cu Modelul de Raport AML, iar în
susținerea colaborării cu ONPCSB, sa participat
activ la formularea de puncte de vedere/propuneri
sau considerente, cum ar fi cele pentru Ghidul de
identificare a Beneficiarului Real, ori cele privind
participarea în cadrul UPLR la Proiectul European
inițiat de Consiliul European al Profesiilor Liberale
(CEPLIS), intitulat „Light. Competența legală de a
preveni spălarea banilor și terorismul financiar: ilu
minarea colțurilor întunecate”.

l Grupul de lucru raportarea
informațiilor nefinanciare (NFI) 
și de sustenabilitate

Prin activitățile sale Grupul a avut în vedere sprijini
rea auditorilor financiari prin informări şi recoman

dări profesionale legate de perspectiva cerințelor de
raportare a informațiilor nefinanciare și de sustena
bilitate, precum și formularea unor puncte de ve
dere şi considerente la propunerile Proiectului de
Directivă Europeană de Raportare a Sustenabilității
Corporative (CSRD). 

Pentru mediatizarea evoluțiilor legislației în dome
niul raportării informațiilor nefinanciare și a sus te 
nabilității la nivel național și la nivelul Uniunii
Eu ropene, sa creat o secțiune dedicată Sustena 
bilității pe siteul www.cafr.ro unde sau publicat in
formări în interesul membrilor, precum:

F Informare – OMF 1239/2021 și Regulament
852/2020 – Informații nefinanciare, noiem
brie 2021 și 

F Informare – raportarea informațiilor nefi
nanciare perspectivele directivei europene
(NFRD/CSRD), decembrie 2021.

În același context au fost susținute și activitățile din
cadrul grupurilor de lucru ale Accountancy Europe
pentru raportarea corporativă, entități mai puțin
complexe (Less Complex Entities), Audit&Asigurare
– Audit Quality și Market Choice, sau revizuirea
definițiilor entităților cotate și a entităților de inte
res public, propuse printrun proiect al Consiliului
pentru Standarde Internaționale de Etică pentru
Contabili (IESBA) din cadrul Federației Internaționale
a Contabililor (IFAC).

l Grupul de lucru pentru auditul intern
În anul 2021 activitățile Grupului sau axat pe  spriji
nirea auditorilor financiari în aplicarea celor mai
bune practici ale auditului intern prin punerea la
dispoziție a unei aplicații electronice (SOFT) pentru
Dosarul de audit intern, care  integrează cerințele şi
recomandările prevăzute în Ghidul privind imple
mentarea Standardelor internaționale de audit in
tern, Ediția a IIa, CAFR 2019.

Pentru anumite sectoare de activitate specifice sau
pentru consultarea în sprijinul formulării unor
puncte de vedere către autoritățile de reglementare
(de exemplu, Ministerul Finanțelor pentru propune
rile de modificare a reglementărilor legate de ajus
tarea planului de restructurare), au fost organizate
grupuri de lucru distincte, care au beneficiat de spri
jinul marilor firme de audit, reprezentate prin
profesioniști de înaltă calitate.

ACTIVITATEA GRUPURILOR DE LUCRU
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Compartimentul de Etică, Juridic şi Investigații a asi
gurat în anul 2021 procesul de elaborare și avizare a
documentelor emise de organele de conducere ale
Camerei Auditorilor Financiari din România (CAFR) și
conducerea executivă: Hotărâri ale Conferinței, Ho
tărâri ale Consiliului CAFR, Decizii ale Biroului per
manent al Consiliului CAFR, Ordinele Președintelui și
Dispozițiile Secretarului general. 

În anul 2021 a avut loc Conferința CAFR în data de
17 aprilie 2021 care a adoptat:

l Hotărârea nr. 1 din 17 aprilie 2021 privind
aprobarea materialelor prezentate în cadrul
Conferinței Camerei Auditorilor Financiari din
România din data de 17 aprilie 2021, publicată
în Monitorul Oficial al României, Partea I nr. 416
din 20 aprilie 2021.

Principalele acte normative aprobate 
de Consiliul CAFR în anul 2021, publi
cate în Monitorul Oficial al României
1. Hotărârea Consiliului Camerei nr. 4 din  

28 ianu arie 2021 privind privind stabilirea datei
Conferinței Camerei Auditorilor Financiari din
România în ziua de 17 aprilie 2021, prin vot la
distanță, publicată în Monitorul Oficial al
României, partea I, nr. 102 din 29 ianuarie 2021. 

2. Hotărârea Consiliului Camerei nr. 5 din  
28 ianuarie 2021 privind aprobarea Normelor
pentru desemnarea reprezentanților auditorilor
financiari la Conferința Camerei Auditorilor 
Financiari din România organizată prin vot la
distanță, în data de 17 aprilie 2021, publicată în
Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 102
din 29 ianuarie 2021. 

3. Hotărârea Consiliului Camerei nr. 29 din 
11 martie 2021 privind organizarea, convocarea
și aprobarea ordinii de zi a Conferinţei Camerei
Auditorilor Financiari din România în data de 17
aprilie 2021, prin vot la distanță, publicată în

REGLEMENTARE

Compartimentul de Etică, Juridic şi Investigații (CEJI)  are, în principal, următoarele atribuții:

a) acordă consultanţă şi asistenţă juridică în toate problemele de drept solicitate de Cameră;

b) avizează proiecte de contracte şi/sau proiecte ale altor documente legale referitoare la activitatea
Camerei, în acord cu legislaţia din domeniu şi cu reglementările interne;

c) întocmeşte documentaţia în vederea obţinerii diferitelor aprobări, avize şi certificate necesare des
făşurării activităţii Camerei, în condiţiile legii;

d) verifică schimbările legislaţiei în vigoare şi semnalează necesitatea abrogării sau modificării unor
acte cu caracter normativ ale CAFR pentru a se asigura conformitatea cu noile reglementări;

e) reprezintă Camera în justiţie şi redactează documente de apărare a intereselor CAFR în litigiile în
care este implicată;

f) asigură convocarea şedinţelor Consiliului Camerei şi ale Biroului permanent, urmărind consemna
rea dezbaterilor în procese verbale și stenograme, de către un stenograf extern;

g) păstrează evidenţa hotărârilor Consiliului Camerei, deciziilor Biroului permanent, ordinelor preşe
dintelui şi a dispoziţiilor secretarului general, monitorizează aplicarea acestora din punctul de ve
dere al legalităţii;

h) asigură publicarea hotărârilor şi deciziilor organelor de conducere ale Camerei, potrivit reglemen
tărilor şi normelor în vigoare;

i) analizează proiectele de norme şi reglementări elaborate la nivelul Camerei şi formulează avize
consultative, din punctul de vedere al aspectelor tehnice;

j) asigură secretariatul tehnic al Comisiei de disciplină din cadrul Camerei;

k) îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de lege sau de reglementările Camerei, în condiţiile legii.
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Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 255
din 15 martie 2021.

4. Hotărârea Consiliului Camerei nr. 31 din 11
martie 2021 privind aprobarea Procedurii
privind organizarea Conferinței Camerei Audito
rilor Financiari din România pentru adoptarea
prin vot electronic a documentelor supuse dez
baterii și votului în data de 17 aprilie 2021,
publicată în Monitorul Oficial al României,
partea I, nr.257 din 15 martie 2021.

5. Hotărârea Consiliului Camerei nr. 33 din 24
martie 2021 privind ocuparea locului vacant în
cadrul Consiliului Camerei Auditorilor Financiari
din România de către domnul Clemente Kiss,
publicată în Monitorul Oficial al României,
partea I, nr. 305 din 26 martie 2021.

6. Hotărârea Consiliului Camerei nr. 35 din 24
martie 2021 privind aprobarea modificării
Normelor privind retragerea, redobândirea și
suspendarea calității de membru al Camerei Au
ditorilor Financiari din România pentru auditorii
financiari și firmele de audit, publicată în Moni
torul Oficial al României, partea I, nr. 305 din 26
martie 2021.

7. Hotărârea Consiliului Camerei nr. 36 din 24
martie 2021 privind privind aprobarea
modificării Normelor privind sancțiunile aplicate
auditorilor financiari și firmelor de audit în
situația neachitării cotizațiilor datorate,
publicată în Monitorul Oficial al României,
partea I, nr. 307 din 26 martie 2021.

8. Hotărârea Consiliului Camerei nr. 79 din 27 iulie
2021 pentru  modificarea și completarea
Normelor privind retragerea, redobândirea și
suspendarea calității de membru al Camerei Au
ditorilor Financiari din România pentru auditorii
financiari și firmele de audit, aprobate prin
Hotărârea Consiliului Camerei Auditorilor 
Financiari din România nr. 86/2018, publicată 
în Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 750
din 02 august 2021.

9. Hotărârea Consiliului Camerei nr. 80 din 27 iulie
2021 pentru modificarea și completarea
Hotărârii Consiliului Camerei Auditorilor Finan
ciari din România nr. 35/2014 privind aprobarea
cotizațiilor și taxelor pentru membrii Camerei
Auditorilor Financiari din România, persoane 
fizice și juridice, și pentru membrii stagiari în 
activitatea de audit financiar, cu modificările și
completările ulterioare, publicată în Monitorul
Oficial al României, partea I, nr. 749 din 02 au
gust 2021.

10. Hotărârea Consiliului Camerei nr. 122 din 16
decembrie 2021 privind suspendarea calculării
penalităților de întârziere aferente neachitării
cotizațiilor datorate de membrii CAFR, publicată
în Monitorul Oficial al României, partea I, nr.
1213 din 21 decembrie 2021.

Activitatea de reglementare în anul 2021 a prevăzut
următoarele:

F Hotărâri ale Consiliului CAFR  – 127 hotărâri; 

F Decizii ale Biroului permanent – 79 decizii;

F Ordine ale Președintelui CAFR  – 36 ordine;

F Dispoziții ale Secretarului general – 23
dispoziții.

Hotărâri aprobate prin vot electronic de către Con
siliul CAFR – 68 hotărâri.

Hotărâri comunicate la ASPAAS, ca urmare a punerii
în aplicare a unor Ordine ale Președintelui ASPAAS
privind autorizarea, retragerea sau suspendarea din
Registrul public electronic – 31 hotărâri.

10 Hotărâri ale Consiliului CAFR și 1 (una) hotărâre a
Conferinței CAFR au fost publicate în Monitorul Ofi
cial al României, partea I.
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I. Pregătirea profesională continuă a
membrilor CAFR 
A. Programul anual de pregătire profesio

nală continuă
Potrivit normelor în vigoare ale Camerei, toți audito
rii financiari, membri ai CAFR, activi și nonactivi, au
obligația efectuării, anuale, a pregătirii profesionale
continue, mai exact a 40 de ore de cursuri:

F 20 de ore de pregătire profesională continuă
structurată, și 

F 20 de ore de pregătire profesională continuă
nestructurată.

Anul 2021, se dovedește din nou a fi unul de
excepție pentru CAFR. Astfel, în platforma 
elearning a fost încărcat un număr de 22 de cursuri
de pregătire profesională continuă structurată, în
sumând 45 de ore (organizate în baza delegării acor
date de ASPAAS și, prin urmare, recunoscute în
integralitate de către ASPAAS ca formare profesio
nală continuă structurată). 

Cele 22 de cursuri structurate aferente anului 2021,
totalizând un număr de 45 de ore, au avut următoa
rea structură:

I. Tematică generală, adresată tuturor audito
rilor financiari – 20 de ore. 

II. Tematică pentru auditorii care efectuează
misiuni de audit specializate – 25 de ore,
din care:

– Audit statutar și reglementari privind so
cietăţile ale căror valori mobiliare sunt
admise la tranzacţionare pe o piaţă re
glementată – 10 ore, 

– Auditul statutar al grupurilor de entități
din piețe reglementate – 7 ore și

– Auditul statutar al grupurilor de entități
din piețe nereglementate – 8 ore.

Organizarea cursurilor structurate 

Cursurile structurate aferente anului 2021 au fost în
cărcate în platforma elearning a CAFR în data de 03
noiembrie 2021 – dată la care sa transmis și un e
mail de notificare în atenția membrilor CAFR, alături
de publicarea unui anunț popup pe siteul
www.cafr.ro. 

Pe baza datelor de autentificare individuale (utiliza
tor și parolă), membrii CAFR au acces în secțiunile
private din platforma elearning la secțiunea „Cursu
rile structurate 2021”.

Din totalul de 4243 membri ai CAFR un număr de
2770 dintre aceștia au finalizat cel puțin 20 de ore
de pregătire profesională structurată, aferentă anu
lui 2021, în platforma noastră, la data întocmirii pre
zentului  raport.

Pentru a veni în sprijinul membrilor CAFR,  în ceea
ce privește îndeplinirea cerințelor anuale de pregă
tire profesională continuă pentru anul 2021, data
depunerii la CAFR a fișei individuale de pregătire
profesională a fost prelungită până la 27 martie
2022, prin Hotărârea Consiliului CAFR nr.
07/26.01.2022 privind aprobarea derogării de la
aplicare a art. 17 din Normele de pregătire profesio‐
nală continuă a auditorilor financiari conform
Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 75/1999 pri‐
vind activitatea de audit financiar, aprobate prin Ho‐
tărârea Consiliului CAFR nr. 98/ 2018, publicată în
Monitorul Oficial al României nr. 84/ 27.01.2022.

Ca în fiecare an, cursanții care au participat la pro
gramul anual de pregătire profesională urmărind
cursurile elearning, au putut completa chestionare
de evaluare cu privire la programul de pregătire pro
fesională aferent anului 2021 și prestația lectorilor.

PREGĂTIREA PROFESIONALĂ CONTINUĂ

Prin intermediul Compartimentului admitere, pregătire continuă și stagiari (CAPCS), Camera Auditorilor
Financiari din România: organizează programul de pregătire profesională continuă anuală a membrilor
CAFR, răspunde solicitărilor privind pregătirea profesională continuă primite din partea organismelor in
terne sau internaționale, organizează și promovează cursuri, webinarii, evenimente profesionale și mese
rotunde care au drept scop dezvoltarea profesională a membrilor CAFR, elaborează planul de filmări și co
ordonează filmarea cursurilor încărcate în platforma elearning, eliberează adeverințe care atestă pregăti
rea profesională continuă a membrilor, asigură conformitatea cu Standardele Internaționale de Educație
(IES) emise de Federația Internațională a Contabililor (IFAC) și cu alte norme internaționale în materie de
învățământ, organizează examinări profesionale (examenul de competență profesională și testul de acces
la stagiu) și asigură reprezentarea CAFR în cadrul Proiectului Educație Profesională Contabilă Europa
(PAEE). 
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Numărul de participanți care au transmis formulare
de evaluare a lectorilor este diferit de la o temă la
alta și de la un lector la altul. Observațiile și propu
nerile membrilor CAFR cu privire la organizarea cur
surilor, stabilirea tematicii și evaluarea lectorilor,
extrase din chestionarele de evaluare, sunt luate în
considerare la întocmirea programului de pregătire
profesională pentru anul următor.

B. Cursuri de pregătire profesională 
suplimentare, organizate de CAFR 
în anul 2021

Seminarii de instruire organizate de CAFR în cola
borare cu Oficiul Naţional de Prevenire și Comba
tere a Spălării Banilor (ONPCSB)

Pentru a veni în ajutorul membrilor CAFR, în activi
tatea desfășurată privind Auditul AML, Camera îm
preună cu Oficiul Național de Prevenire și
Combatere a Spălării Banilor (ONPCSB) organizează
în fiecare an seminarii de instruire care se axează
atât pe  elemente legislative, cât și practice cu pri
vire la măsurile de prevenire și combatere a spălării
banilor.

Datele și temele prezentate în cadrul acestor sesiuni
de instruire din anul 2021 au fost următoarele:

l Seminar de instruire AML – CAFR/ONCPSB – 17
martie 2021

F „Evaluarea riscurilor și măsuri de cunoaștere
a clientelei. Indicatori de suspiciune și tipo
logii de SB/FT”.

l Seminar de instruire AML – CAFR/ONCPSB – 13
octombrie 2021

F „Noutăți legislative în domeniul combaterii
spălării banilor și finanțării terorismului”,

F ,,Raportare tranzacții suspecte – Studii de
caz”,

F “Sistemul de raportare online”.

Webinarii

În prima jumătate a anului 2021, au fost organizate
2 webinarii interactive, prin intermediul platformei
ZOOM. În urma evenimentului propriuzis, înregis
trarea fiecărui webinar a fost publicată, alături de
materialele suport, în secțiunea dedicată pregătirii
nestructurate 2021 din platforma elearning.

Data organizării webinariilor și tematica lor sunt
prezentate mai jos:

l 19 ianuarie 2021 – Webinar privind „Fonduri eu
ropene şi ajutoare de stat disponibile: OUG 130,
OUG 224, HG 807 şi Digitalizare”

l 3 iunie 2021 – Webinar privind „Fonduri euro
pene și ajutoare de stat pentru activități agri
cole, non agricole și HORECA”

Cursuri pentru auditorii care au obținut calificativul
B, C sau D în urma inspecțiilor de calitate efectuate
în anul 2020

Conform prevederilor Camerei, auditorii financiari,
membri ai CAFR, care, în urma verificării calității
activității de audit financiar și a serviciilor conexe de
către Compartimentul Monitorizare, Control,
Competență și Cercetare Profesională din cadrul
CAFR, au obținut calificativele B, C sau D, au
obligația de a participa la cursuri suplimentare de
pregătire profesională.

În cursul anului 2021 acest curs a fost organizat în
sistem elearning şi a avut următoarea tematică:

F Proceduri aplicate de auditor în evaluarea
principiului continuității activității entității;
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F Modul de concepere și elaborare a rapoarte
lor de audit financiar în urma ultimelor mo
dificări  ale ISA și controlul calității unei
misiuni de audit (revizuirea la cald şi la rece);

F Obiective privind controlul calității pentru
misiunile de audit intern;

F Noile reglementări privind sancțiunile disci
plinare: ASPAAS – CAFR;

F Amenințările la adresa independenței și mă
surile de siguranță aplicate de auditor;

F Responsabilitățile auditorului în ceea ce
privește planificarea unei misiuni de audit al
situațiilor financiare.

I. Analiza platformei elearning
Anul 2021 reprezintă al șaselea an de funcționare a
platformei eLearning a CAFR. În cadrul acesteia, fi
gurează (la data întocmirii prezentului raport) con
turi create pentru un număr de 4566 auditori
financiari, membri ai Camerei.

Disponibilitatea cursurilor de pregătire 2021 – în
format online

Cursurile profesionale structurate au fost încărcate
în platforma elearning a Camerei în data de 3 no
iembrie 2021. 

Membrii CAFR pot consulta gradul de finalizare al
cursurilor structurate aferente anului 2021 în plat

forma elearning a Camerei consultând rapoartele
publicate în fiecare categorie de cursuri structurate. 

Raportul general cu privire la stadiul parcurgerii
cursurilor structurate 2021 cuprinde atât cursurile
cu tematică generală cât și pe cele cu tematică adre
sată auditorilor care efectuează misiuni de audit
specializate. 
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Acest raport reprezintă instrumentul prin care un
cursant obține o imagine de ansamblu cu privire la
gradul de vizualizare/finalizare a celor 22 de cursuri
de pregătire profesională structurată în anul 2021. 

Platforma reprezintă instrumentul modern de pre
gătire profesională continuă a auditorilor financiari,
complementar sistemului clasic, iar dintre benefi
ciile sale putem enumera:

F Efectuarea cursurilor anuale de pregătire în
sistem online respectă recomandările de
prevenție și protecție aferente pandemiei cu
virusul SarsCOV2;

F Posibilitatea parcurgerii cursurilor de către
auditor în diferite zile şi intervale orare – în
cadrul unei perioade de referință;

F Cursurile sunt disponibile pentru vizionare 7
zile/7, 24h/24; 

F Costurile suportate de auditori cu privire la
parcurgerea cursurilor sunt semnificativ di
minuate, fiind evitate cheltuielile de depla
sare;

F Auditorul are acces la cursuri de la calculato
rul personal, stația de lucru de la locul de
muncă, tabletă și telefon (portabilitatea ridi
cată a cursurilor); 

F Suportul de curs poate fi salvat și descărcat
individual;

F Fiecare auditor își poate vizualiza și ține o
evidență a temelor de curs parcurse, ulterior
putând solicita de la CAPCS adeverințe care
să ateste participarea la cursuri.

Răspunsurile membrilor CAFR la Chestionarele de
evaluare a cursurilor de pregătire profesională con
tinuă organizate de Cameră în anul 2021

În vederea evaluării modului de organizare a progra
mului de pregătire profesională continuă pentru
anul 2021, au fost incluse, în cadrul secțiunilor 
dedicate cursurilor de pregătire din platforma 
elearning, chestionare de evaluare a temelor din
curs, a lectorilor și a comunicării cu angajații Came
rei implicați în programul de pregătire continuă.

Contextul sociomedical actual a condus către o dez
voltare și o digitalizare a organizării cursurilor de
pregătire profesională continuă, din format clasic, în
format elearning.

CAFR a depus toate diligențele pentru ca auditorii fi
nanciari să acceseze o platformă userfriendly, care
să le ofere acestora o experiență excelentă, iar par
curgerea cursurilor în format elearning să fie direct
proporțională cu așteptările membrilor nostri. Toate
acestea se relevă în evaluările efectuate de către au
ditorii financiari, conform graficelor prezentate.

Platforma elearning a CARF este astfel concepută
încât să faciliteze navigarea auditorilor financiari.
Astfel, o proporție covârșitoare a membrilor care au
efectuat pregătirea profesională continuă în format
elearning au accesat cursurile fără a întâmpina
dificultăți și chiar fără a utiliza instrucțiunile de vi
zualizare, transmise pe email. Aceste aspecte se
pot observa în graficele de mai jos:

Tematica abordată anul acesta în cadrul pregătirii
profesionale continue a fost evaluată ca excelentă,
întro proporție de peste 60% dintre auditorii finan
ciari, aceasta oferind un suport de un real folos pen
tru desfășurarea activității membrilor nostri.

Auditorii financiari sunt o prioritate pentru CAFR,
motiv pentru care, ca în fiecare an, personalul 
Camerei vine în spijinul membrilor oferind răspun
suri la toate înrebările acestora cu privire la
desfășurarea și parcurgerea pregătirii profesionale
continue. 
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Aria de cuprindere
În anul 2021, având în vedere prevederile legale pri
vind măsurile de combatere a noului Coronavirus,
au fost cuprinse în inspecţiile de calitate misiunile
de audit financiar, altele decât cele statutare și alte
activităţi şi servicii profesionale desfăşurate de către
un număr de 166 de auditori financiari, din care 
78 (47%) sunt auditori persoane fizice şi 88 (53%)
auditori persoane juridice, având localităţile de re
şedinţă în București și în judeţele Argeș, Brașov,
Brăila, Buzău, Constanța, Dâmboviţa, Dolj, Galați,
Gorj, Giurgiu, Ialomiţa, Iaşi, Ilfov, Prahova, Teleor
man, Tulcea, Sibiu, Vâlcea şi Vrancea.

Comparativ cu perioadele corespunzătoare din anii
anteriori, numărul auditorilor financiari cuprinşi în
programul de inspecţii prezintă următoarea dina
mică:

Din datele prezentate anterior rezultă faptul că, din
cei 166 de membri ai Camerei, inspectaţi în anul
2021, pentru un număr de 115 auditori financiari 
sau atribuit calificative.

În cazul auditorilor financiari cărora nu li sa acordat
un calificativ în urma desfășurării inspecțiilor de cali
tate de către echipele de inspecţie, sau încheiat
doar note de constatare întrucât auditorii financiari
vizați fie au desfășurat doar misiuni de audit statu
tar fie alte activităţi care nu intră în sfera de verifi
care a CAFR, precum consultanţă financiară, audit
intern la entităţi publice, fie au declarat în raportul
anual doar avansuri pentru misiuni ce urmează a se
finaliza. 

SISTEMUL DE ASIGURARE A CALITĂțII

Prin intermediul Compartimentului de Monitori
zare, Control, Competenţă și Cercetare Profesio
nală (CMCCCP), Camera Auditorilor Financiari din
România efectuează inspecţii pentru asigurarea
calităţii activităţii de audit financiar, altul decât cel
statutar, precum şi a altor activităţi şi servicii pro
fesionale desfăşurate de auditorii financiari, per
soane fizice şi firme de audit, potrivit legii.

Toţi auditorii financiari, membri ai Camerei, per
soane fizice şi firme de audit fac obiectul sistemu
lui de asigurare a calităţii, care este organizat ca
un sistem independent, potrivit prevederilor 
OUG 75/1999 privind activitatea de audit finan
ciar, altul decât cel statutar, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare. 
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Constatările şi rezultatele inspecţiilor 
de calitate efectuate în anul 2021
Ca urmare a inspecţiilor derulate în anul 2021, sa
constatat că unele obiective şi teste specifice de
audit continuă să fie documentate şi realizate de
către auditorii cuprinşi în verificare întro proporţie
nesatisfăcătoare. Principalele obiective de control în
evaluarea cărora sa constatat un grad de realizare
nesatisfăcător sunt prezentate în tabelul următor. 
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Rezultatele globale ale inspecţiilor de calitate desfăşurate în anul 2021 se prezintă astfel:

Verificarea respectării de către auditorii
financiari inspectaţi a legislaţiei 
în domeniul prevenirii şi combaterii 
spălării banilor şi finanţării terorismului
Un obiectiv important al inspecțiilor de calitate des
făşurate de CMCCCP îl reprezintă verificarea respec
tării legislaţiei CAFR în domeniul spălării banilor. Mai
precis, în plus faţă de obiectivele de control aplicate
de inspectorii CMCCCP în acest domeniu, se verifică,
printrun chestionar stabilit împreună cu repre 
zentanții ONPCSB, o serie de aspecte prevăzute în
Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea şi combate
rea spălării banilor şi finanţării terorismului. Spre
exemplificare, se verifică dacă auditorul financiar a
documentat clasificarea clienţilor săi în funcţie de
riscul asociat fiecăruia, precum și dacă a identificat
beneficiarul real pentru fiecare client în parte.  

În ceea ce priveşte respectarea de către membrii
CAFR a prevederilor Legii nr. 129/2019, raportându
ne la totalul celor 166 de inspecţii de calitate deru
late în anul 2021 echipele de inspecții au identificat
următoarele:

F 1 (un) auditor financiar nu a desemnat,
printrun act intern, persoana responsabilă
pentru punerea în aplicare a prevederilor re
feritoare la prevenirea și combaterea spălării
banilor; 

F 15 auditori financiari nu au asigurat instrui
rea angajaților cu privire la prevenirea şi
combaterea spălării banilor şi a finanţării te
rorismului;

F 35 auditori financiari nu au documentat cla
sificarea clienților în funcție de risc; 

F 39 auditori financiari nu au aplicat măsurile
care se impun, în funcție de riscurile aso
ciate fiecărui client, respectiv măsuri stan
dard, măsuri simplificate sau măsuri
suplimentare; 

F 6 auditori financiari nu au aplicat politicile și
procedurile de cunoaștere a clienților și nu
au identificat beneficiarul real pentru fiecare
client; 

F 18 auditori financiari nu au verificat
existența vreunei sancțiuni internaționale
aplicată acționarilor clientului, pe siteul
ONPCSB, în mod special în cazul persoanelor
juridice ai căror acționari sunt cetățeni stră
ini. 

Auditorii financiari inspectați în anul 2021 nu au
identificat, pe parcursul misiunilor de audit desfăşu
rate, tranzacții asupra cărora au avut suspiciuni că ar
fi avut ca scop spălarea banilor sau finanțarea tero
rismului.
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Litigiile în curs de desfășurare în care CAFR este parte sunt următoarele: 

LITIGIILE ÎN CARE CAFR ESTE PARTE
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Activitatea Comisiei de Disciplină 
din cadrul CAFR
În anul 2021 Comisia de disciplină sa întrunit în cele
patru ședințe ordinare aferente celor patru trimes
tre, în lunile martie, iunie, septembrie și decembrie
și au soluționat trei dosare disciplinare și au avut în
lucru trei dosare disciplinare. Ședințele Comisiei de
disciplină sunt trimestriale.

Membrii Comisiei de disciplină au stabilit un meca
nism de desemnare a Președintelui, prin rotație, pe
perioada celor 3 ani cât durează mandatul acestuia,
fiecare membru al Comisiei de disciplină a ocupat
funcția de președinte al Comisiei timp de un an.
Con ducerea Comisiei de disciplină, a fost asigurată
de domnul Ion Manole, până la data de 18 iunie
2021 și, ulterior acestei date, de către domnul Mihai
Hură.

În anul 2021 sau primit la Comisia de disciplină
patru sesizări, dintre care trei au fost de
competența Comisiei de disciplină iar una a fost de
competența Autorității pentru Supravegherea Pu
blică a Activității de Audit Statutar (ASPAAS), Comi
sia de disciplină dezinvestinduse cu privire la
sesizarea menționată. Astfel, Comisia de disciplină a
avut înregistrate, în anul 2021, trei dosare noi la
care sau adăugat alte trei dosare din anul 2020. 

În anul 2021 Comisia de disciplină a emis șase Hotă
râri și a soluționat un număr de patru dosare disci
plinare, rămânând în curs de soluționare două
dosare.

Comisia de disciplină a dispus două sancțiuni disci
plinare cu avertisment public. Întrucât niciunul din
tre auditori nu a contestat hotărârile de sancționare
dispuse de Comisia de disciplină, cele două
sancțiuni au rămas definitive.

În prezent, Comisia de disciplină are în lucru două
dosare disciplinare înregistrate în anul 2021, un
dosar cu privire la o firmă de audit care a desfășurat
activitate fără viza CAFR și un dosar cu privire la se
sizarea Autorității de Supraveghere Financiară (ASF)
cu privire la o misiune derulată de o firmă de audit.

RĂSPUNDEREA DISCIPLINARĂ

Potrivit art. 32 alin (1) din OUG 7/1999, în cadrul Camerei se constituie şi funcţionează Comisia de disci
plină iar Comisia de disciplină a Camerei este competentă cu soluţionarea sesizărilor disciplinare referi‐
toare la abaterile disciplinare săvârşite de auditorii financiari şi firmele de audit, dacă faptele acestora au
legătură cu efectuarea activităţilor prevăzute la art. 3 alin. (3) lit. b)‐e) şi alin. (4) lit. a)‐c).

Comisia de disciplină din cadrul Camerei funcționează în baza Regulamentului de organizare și funcțio 
nare, aprobat prin Hotărârea Consiliului CAFR nr. 84/2018, publicată în Monitorul Oficial al României 
nr. 983/2018. 
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 Federaţia Internaţională 
a Contabililor (IFAC)

În calitate de membru cu drepturi depline al Federa
ţiei Internaţionale a Contabililor, CAFR a participat la
diferite evenimente ale IFAC, susținând interesele
dezvoltării organismului nostru profesional prin
creșterea calității activității desfășurate de către
membrii săi.

Camera este reprezentată în SMP (Small and Me
dium Practice Committee – Comitetul pentru practi
cieni mici și mijlocii) din cadrul IFAC de Monica
Ștefan. 

Publicații de orientare și asistență IFAC traduse 
și publicate de CAFR cu acordul IFAC

Sub egida Camerei Auditorilor Financiari din Româ
nia și în urma acordului de traducere semnat cu
Federația Internațională a Contabililor (IFAC), CMCRI
a tradus și publicat în limba română, următoarele
documente emise de IFAC:

1. „Firmele mici rămân cei mai de încredere
consilieri ai IMM‐urilor în pandemie” –
Christopher Arnold, Revista Practici de

Audit nr.  2/2021;
2. „ISA propus pentru auditarea situaţiilor fi‐

nanciare ale entităților mai puțin complexe.
Este timpul să vă exprimați părerea!” – 
Beverley Bahlmann, Christopher Arnold,
Revista Practici de Audit nr.  3/2021.

Textele publicate în revistele CAFR reprezintă tradu
cerea fidelă în limba română a îndrumărilor din
limba engleză, nefiind aduse niciun fel de modificări
(eliminări, adăugiri sau adaptări) ale materialelor
publicate de către IFAC.

 Accountancy Europe 

În anul 2021, reprezentanţii CAFR – membru cu
drepturi depline al Accountancy Europe, au partici
pat la următoarele grupuri de lucru: „Audit și Asigu
rare”, „Spălarea Banilor”, „Practicieni mici și
mijlocii”, „Raportare corporativă”, „Reţeaua de co
municare”.

Rapoartele elaborate pentru reuniunile Grupului de
lucru Accountancy Europe Audit și Asigurare, dar și
pentru Adunările Membrilor, au permis
reprezentanților CAFR să prezinte evoluțiile înregis
trate în dezvoltarea profesională și în asimilarea în
legislația din România a reglementărilor europene.

Conducerea Camerei a participat la toate Adunările
Membrilor organizate de Accountancy Europe pe
parcursul anului 2021.

De asemenea, CAFR a răspuns pozitiv unei alte
inițiative a organismului european, aceea de a parti
cipa la Members Engagement Day 2021, un eveni
ment anual de amploare menit să aducă laolaltă
reprezentanții diverselor grupuri tehnice pentru a
facilita comunicarea și informarea asupra tuturor
proiectelor și a stadiului diverselor studii elaborate
în cadrul organizației.

Publicații de orientare și asistență Accountancy 
Europe traduse și publicate de CAFR cu acordul  
Accountancy Europe

1. „Cea mai solicitată specialitate contabilă de
astăzi? Să nu ai niciuna” – Florin Toma, Re
vista Practici de Audit nr. 4/2020;

2. „Drumul către digital: care sunt obstacolele
pentru IMM‐uri şi PMM (practicieni mici şi
mijlocii)?” – Revista Practici de Audit nr.
1/2021;

3. „Serviciile non‐audit şi independenţa audito‐
rului” ,  Revista Practici de Audit nr.  4/2021

 Federația Europeană a Contabililor
și Auditorilor pentru Întreprinderi
Mici și Mijlocii (EFAA)

CAFR este membru cu drepturi depline al Federației
Europene a Contabililor și Auditorilor pentru Între
prinderi Mici și Mijlocii (EFAA).

EFAA participă activ în cadrul mai multor comisii
tehnice și consultative internaționale și europene,
cum ar fi Grupul consultativ european pentru rapor
tarea financiară (EFRAG) și câteva grupuri consulta
tive ale Comitetului consultativ financiar inter na 
țional, Subgrupul ISA al Grupului european al orga
nismelor de supraveghere a auditului (EGAOB), în

ACTIVITATEA INTERNAțIONALĂ



33RAPORT ANUAL 2021

cadrul grupurilor consultative ale Comitetului pen
tru standarde internaționale de audit și de asigurare
(IAASB) și al Comitetului pentru standardele
internaționale de etică pentru contabili (IESBA).

În cadrul EFAA funcționează diferite grupuri de
lucru, în care au fost numiți reprezentanți ai CAFR,
care au participat activ la reuniunile acestora, care
au avut loc în anul 2021: grupul de lucru privind di
gitalizarea, grupul de experți privind asigurarea și
grupul de lucru privind aspectele de reglementare
ale UE, relevante pentru profesie.

 Proiectul Educație Profesională
Contabilă Europa (anterior Proiectul
Common Content)

În anul 2021 Proiectul Common Content șia conti
nuat procesul de reorganizare, schimbânduși denu
mirea în Educație Profesională Contabilă Europa
(Professional Accounting Education Europe, PAEE) și
adoptând un nou logo:

De asemenea, din anul 2021 PAEE are un nou
președinte, în persoana dnei. prof. univ. dr. Adriana
TironTudor, care este auditor financiar, membru al
CAFR.

Pe fondul pandemiei COVID19, toate reuniunile
PAEE din cursul anului trecut sau desfăşurat în for
mat online:

F Ședințele Steering Group: 8 februarie 2021,
26 aprilie 2021, 17 iunie 2021 și 27 septem
brie 2021.

F Ședințele periodice ale grupului de lucru Vi
zibilitate și ale grupului de lucru Acreditare,
unde CAFR este reprezentată.

 Forumul Strategic al Profesiei
Contabile (APSF)

Forumul Strategic pentru Profesia Contabilă – 
Accounting Profession Strategic Forum (APSF) a fost
înființat de Institutul Contabililor Autorizați din 
Anglia și țara Galilor (ICAEW) în urma discuțiilor cu
organismele profesionale din Europa Centrală și de
SudEst. Scopul înființării APSF a fost identificarea
provocărilor comune și interesul mutual pentru dez
voltarea unei gândiri strategice în ceea ce privește
profesia contabilă. 

Acest forum reprezintă o oportunitate pentru orga
nismele profesionale din regiune de a împărtăși din
propria experiență, de a inova și de a dezvolta stra
tegii pentru a crește calitatea în sfera auditului și
pentru a spori încrederea în raportările financiare
pentru obținerea unui grad și mai mare de încredere
al investitorilor.

Grupul de lucru QAN se bucură de participarea re
prezentanţilor din cadrul organismelor profesionale
din Marea Britanie, Franţa, Germania, Irlanda,
Olanda, Belgia, Italia, Portugalia, Malta, Grecia, Bul
garia, Estonia, precum şi din alte ţări din Europa
Centrală şi de Est. Ca strategie pe termen lung se
doreşte elaborarea şi dezvoltarea unui Cadru de
Principii Comune ale QAN, la care să adere toţi
membrii reţelei, urmărinduse astfel obţinerea unei
consecvenţe la nivel european cu privire la modul
de abordare a inspecțiilor pentru asigurarea calităţii,
precum şi la actualizarea şi uniformizarea proceduri
lor de inspecţii. 

În cursul anului 2021 au avut loc două întâlniri vir
tuale cu reprezentanţii ţărilor membre ale QAN, în
lunile aprilie şi iulie, iar discuţiile au vizat aspecte de
interes, precum modificarea procedurilor de lucru şi
a metodologiei de monitorizare, ca urmare a impac
tului pandemiei de COVID19 şi modalităţile în care
organismele profesionale sau adaptat la condiţiile
restrictive impuse de autorităţi. De asemenea, sau
detaliat problemele întâmpinate de auditorii finan
ciari din diferite ţări în activitatea de audit în ceea ce
priveşte riscurile asupra continuităţii activităţii clien
ţilor lor şi răspunsurile acestora la riscurile identifi
cate. Sa stabilit ca reţeaua QAN să menţină relaţiile
de colaborare iniţiate în anii anteriori cu Comitetul
European al Organismelor de Supraveghere în do
meniul Auditului (CEAOB). 
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 Siteul web al CAFR
Siteul web www.cafr.ro a suferit transformări im
portante în anul 2021 pentru a se înscrie în noile
tendințe de design și funcționalitate și pentru a se
adapta noilor tehnologii.

Dea lungul anului 2021 informațiile care au suscitat
cel mai mare interes pentru persoanele care au ac
cesat siteul au fost:

F A apărut Ghidul pentru un Audit 
de Calitate, ediția 2019 129 accesări

F GHID AUDIT INTERN – 2019 98 accesări
F Cursurile de pregătire profesională 

continuă CAFR 2020 91 accesări
F Nou document de îndrumare IFAC, tradus 

de CAFR, la dispoziția membrilor 77 accesări
F Aplicație de auditare a situațiilor 

financiare 74 accesări
F COMUNICAT Privind Raportul de audit 

independent – HoReCa – Actualizat – 
29 iunie 2021 66 accesări

F Au fost publicate rezultatele testului 
de verificare a cunoștințelor pentru 
accesul la stagiu, sesiunea noiembrie 
2021 (înainte de contestații) 64 accesări

Număr total de vizualizări din Google: 73.000 numai
în ultimul trimestru al anului 2021. 

 Social media
Statisticile pentru anul 2021 indică creşteri impor
tante în rândul utilizatorilor de informaţii furnizate
de CAFR în mediul online.

Numărul total de abonați ai paginii de Facebook a
CAFR este:

Numărul total de aprecieri ale paginii de Facebook a
CAFR:

Vizualizările paginii LinkedIn a CAFR, pe tipuri de do
menii de activitate:

Numărul de abonați ai paginii LinkedIn a CAFR a
crescut de la 1290 la 1694 ceea ce indică o majorare
procentuală de aproximativ 25%.

De asemenea, pentru a veni în întâmpinarea infor
mării la timp şi utile a membrilor, în contextul pan
demic al absenței/diminuării întâlnirilor fizice,
numărul informărilor publicate pe paginile de socia
lizare a crescut procentual.

COMUNICARE ȘI IMAGINE
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 Conferința națională a CAFR
Conform Hotărârii Consiliului CAFR nr. 29/11 martie
2021 privind organizarea, convocarea și aprobarea
ordinii de zi a Conferinței Camerei Auditorilor Finan‐
ciari din România în data de 17 aprilie 2021, prin vot
la distanță publicată în Monitorul Oficial al Româ
niei nr. 255/15 martie 2021, Conferința CAFR a fost
organizată întro secțiune distinctă din platforma 
elearning a Camerei în data de sâmbătă, 
17 aprilie a.c.

Numărul auditorilor financiari, membri ai CAFR, cu
drept de vot, care șiau îndeplinit toate obligațiile
conform Normelor pentru desemnarea
reprezentanților auditorilor financiari la Conferința
Camerei Auditorilor Financiari din România organi‐
zată prin vot la distanță în data de 17 aprilie 2021,
aprobate prin Hotărârea Consiliului CAFR nr. 5/28 ia
nuarie 2021 a fost de 2215 auditori financiari. Dintre
aceștia, la Conferința CAFR au participat 463 de
membri, iar 380 dintre aceștia șiau exercitat drep
tul la vot. În deschiderea lucrărilor Conferinței,  a
luat cuvântul dl. dr. Ciprian Mihăilescu, fost
președinte al CAFR până în septembrie 2020, apoi a
fost prezentat mesajul adresat participanților de
către Președintele ASPAAS la acel moment, conf.
univ. dr. Oana Georgiana Stănilă. 

Membrii Biroului Permanent al CAFR și auditorul
statutar al Camerei au prezentat materialele de pe
ordinea de zi.

După prezentarea materialelor, a avut loc procesul
de votare, pe platforma elearning. Toate materia
lele au fost aprobate cu majoritate de voturi.

În cadrul Conferinței a fost adoptată Hotărârea 
nr. 1 din 17 aprilie 2021 privind aprobarea materia
lelor prezentate în cadrul Conferinței Camerei Audi
torilor Financiari din România din data de 17 aprilie
2021, publicată în Monitorul Oficial al României,
Partea I nr. 416 din 20 aprilie 2021.

Ulterior organizării evenimentului, în data de 19
aprilie 2021, a fost trimis către toți participanții la
Conferință un email de mulțumire, alături de un
chestionar de evaluare, a cărui completare a fost
anonimă. Termenul de transmitere a răspunsurilor
la chestionar sa încheiat în data de 22 aprilie a.c.,
orele 15.00.

247 persoane au transmis răspunsuri, iar dintre
aceștia, 72,1% sunt din teritoriu și 27,9% din
București.

În urma centralizării răspunsurilor primite, prezen
tăm mai jos o parte dintre răspunsurile la chestiona
rul de evaluare:

EVENIMENTE CARE AU MARCAT ACTIVITATEA
CAMEREI ÎN 2021
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 Al VII lea Congres al profesiei 
de auditor financiar din România 

CAFR a organizat în data de 29 octombrie 2021,
ediția virtuală a celui deal VIIlea Congres al Profe
siei de Auditor Financiar din România, cu tema
,,Modernizarea profesiei de auditor financiar în
contextul actualelor provocări globale’’.

Evenimentul  moderat de jurnalistul economic 
Radu Soviani, sa bucurat de o amplă participare na
ţională şi internaţională și a avut drept misiune 
reunirea liderilor din domeniul financiar, a regle

mentatorilor, a auditorilor financiari şi a liderilor de
afaceri întro manifestare ştiinţifică de înaltă clasă
globală, cu o tematică ce excede actualitatea. Publi
cul ţintă căruia sa adresat Congresul a fost consti
tuit din auditori financiari şi stagiari în profesie, părţi
interesate şi alţi utilizatori ai informaţiilor rezultate
din raportul de audit, autorităţi de reglementare şi,
nu în ultimul rând, mediul academic.

În cadrul evenimentului, au transmis mesaje de
susținere a profesiei personalități de marcă ale arhi
tecturii financiarcontabile interne și internaționale:
Kevin Dancey – CEO IFAC, Myles Thompson –
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președinte Accountancy Europe, Salvador Marin –
președinte EFAA, Andreia Stanciu – Director ACCA,
Europa de Sud – Est, Oana Georgiana Stănilă –
președinte ASPAAS, Vasile Cosmin Nicula,
vicepreședinte Curtea de Conturi a României, Lucian
Heiuș – Secretar de Stat, Ministerul Finanțelor Pu
blice, Gheorghe Ialomițianu – președinte UPLR, Con
stantin Ilie Aprodu – vicepreședinte ONPCSB, Daniel
Apostol – Director, Direcția Comunicare și Educație
Financiară, Autoritatea de Supraveghere Financiară,
Dan Manolescu – președinte CCF, Sorin Adrian Petre
– președinte ANEVAR, Nicolae Istudor rector al Aca
demiei de Studii Economice din București, Florin
Jianu – președinte Consiliul Național al IMMurilor
din România, ConstantinFlorin MitulețuBuică –
președinte Autoritatea Electorală Permanentă și Ru
xandra Bilius, președinte AAIR.

În cadrul celui deal VIIlea Congres al profesiei de
auditor financiar, peste 300 de participanți au luat
parte la discuțiile din prima sesiune plenară, privind
Conectarea profesiei de auditor la noua normali
tate iar în cea dea doua sesiune plenară despre
etica profesională întro lume construită digital. Cele
trei ateliere profesionale au analizat teme de actua
litate, precum perspectivele asupra problemelor
curente în domeniul auditului, calitatea auditului

în practică și profesia de auditor în laboratorul
cercetării științifice.

Evenimentul a fost organizat în parteneriat cu 36
firme de audit, sponsori ai evenimentului, după cum
urmează :

l 1 Sponsor Platinum: Business Communications
SRL;

l 5 Sponsori Gold: Audit Expert SRL, PKF Finconta
SRL, SC Nicovid SRL, Baker Tilly Klitou and Part
ners SRL și Ernst&Young Assurance Services SRL;

l 8 Sponsori Silver:  TVG Tax Audit SRL, T&T Audit
SRL, SHILO Audit Finance SRL, A.B.A. AUDIT SRL,
ELF Expert SRL, SOTER SRL, GOTEC ROM SRL și
TPA Audit Advisory SRL;

l 22 Sponsori Bronze: JUNIUSCONT SRL, TAG
AUDIT SRL, Horga Consulting SRL, Gratie Busi
ness Solutions SRL, RODNA CONT SRL, MAN –
CO SRL, TAHO SRL, SOFT CONT SRL, Perianu
Audit Consulting SRL, ROMAR – CO SRL, MOORE
Audit One SRL, CRISS CONTEXPERT SRL, General
System Audit SRL, JPA Audit&Consultanţă SRL,
Casa de Audit Corvinia SRL Filiala Piteşti, Costi
Audit Evaluari SRL, DIMEX SRL, Kreston Romania
SRL, General Audit SRL, EXPERT AM SRL, ATTA
Consulting SRL, ACON Audit SRL.
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Concluzia Congresului Profesiei de Auditor Financiar
din România a fost că accelerarea digitalizării
(favorizată de pandemie), noile posibilități cognitive
și inteligența artificială conturează în mod decisiv
profesia viitorului, în beneficiul societății.

,,A fost un interes foarte mare pentru acest Congres,
atât la nivel național cât și internațional. Organiza‐
rea 100% în sistem on‐line ne‐a permis o participare
puternică a decidenților în ceea ce privește profesia,
la nivel internațional. Evenimentul a fost un mara‐
ton, la propriu: a durat mai mult de 8 ore, au fost
mai mult de 250 de participanți permanent cu noi.
Împreună cu ei, am încercat să identificăm soluții
pentru provocările generate de pandemie pentru
profesia noastră, iar concluzia este unanimă: digita‐
lizarea accelerată la care ne‐a forțat pandemia se
dovedește, în final, valoare adăugată şi va face
parte din activitatea noastră din ce în ce mai mult și
după pandemie. Atunci când vom ajunge la un nou
normal, care va fi ajustat față de perioada pre‐
pandemică prin tot ceea ce am întâmpinat și prin
modul în care ne‐am adaptat acestor vremuri fără
precedent’’, a declarat Adrian Popescu, pre șe dintele
Camerei Auditorilor Financiari din România.

,,Congresul nostru a transmis mesaje de încredere
către auditori pentru a își desfășura activitatea. Or‐
ganismul profesional este alături de ei în aceste vre‐
muri excepționale. Le oferim încredere și curaj să
meargă mai departe, în contextul unor provocări ex‐
treme care conturează exact acum profesia viitoru‐
lui’’ a declarat Gheorghe Ialomițianu,
primvicepreședinte CAFR și președinte al Uniunii
Profesiilor Liberale din România.

,,Și eu cred că este un moment de cumpănă, un mo‐
ment de răscruce, în care trebuie să ne adunăm
forțele pentru a găsi soluțiile ca să trecem peste
aceste provocări. Este o perioadă foarte complicată
în ceea ce privește competența la nivel general. Cred

că este datoria noastră să colaborăm pentru ca
aceste competențe să fie crescute, la nivel profesio‐
nal și administrativ. Astfel de dezbateri aduc în prim‐
plan problemele de actualitate și găsesc soluții
optime’’ a transmis participanților la eveniment Dan
Manolescu, președintele Camerei Consultanților Fis
cali din România.

Nicolae Istudor, rectorul Academiei de Studii Econo
mie din București a fost, de asemenea, alături de
profesioniștii în audit: ,,La vremuri grele, delicate,
așa cum sunt acestea, mesajul nostru, al Academiei
de Studii Economice este de unitate. Să unim efor‐
turile tuturor celor care trebuie să pregătim
specialiști în domeniul economic, pe piața muncii’’, a
declarat domnia sa.

Florin Toma, fostul Președinte al Accountancy 
Europe (organism profesional la nivel european care
reprezintă mai mult de un milion de profesioniști din
audit și contabilitate) arată că: ,,…principiul de bază
al oricărui auditor sau profesionist contabil este clar
etica. Este ceea ce ne diferențiază de toate celelalte
profesii. În mod justificat toată lumea este extrem
de entuziastă de ceea ce numim colocvial, mașinării
și de digitalizare, dar ce fac ele de fapt în ziua de
astăzi, mai exact? Nu știu ce vor face mâine sau poi‐
mâine dar, astăzi lucrează prin algoritmi în baza
unor date istorice în principiu, care într‐un mod ex‐
trem de eficient lansează și livrează analiză de date
pe care să o utilizăm noi și afacerile în munca lor. În‐
trebarea care se pune în acest context este
următoarea: sunt deciziile luate de acești algoritmi
corecte? Sunt acești algoritmi într‐adevăr obiectivi?
Se poate spune că o mașinărie, un echipament ia o
decizie etică la un anumit moment? Exact aici, după
părerea mea, intervine rolul auditorului, care tre‐
buie să echilibreze, să introducă în sistem, elemen‐
tele acestea de echilibru, pentru că auditorul este
exact cel antrenat să lucreze cu aceste concepte și
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principii. Intervenția profesionistului mi se pare
crucială pentru ca tot sistemul digital să poate să lu‐
creze cum trebuie’’

,,Nu doar impactul digitalizării și inteligenței artifi‐
ciale au fost dezbătute la Congres. Ci și așa numita
«sustenabilitate» a companiilor – care va intra în
sfera de acțiuni a auditorilor la nivel global. În cu‐
rând se va ajunge la un grad de importanță similar
între asigurările oferite «părții de cifre», pe care
eram noi obișnuiți să o audităm, respectiv raportul
financiar și această componentă de sustenabilitate,
adică impactul pe care îl au companiile asupra me‐
diului şi societății în ansamblu. Va fi prima asigurare
publică de acest gen, pe care noi, auditorii o vom
oferi. Credem că această evoluție este critică și
binevenită pentru piețele de capital, companiile pu‐
blice, angajați, investitori și pentru toate părțile in‐
teresate’’, a adăugat președintele CAFR, Adrian
Popescu.

 Ziua Națională a Auditorului
Financiar din România,
26 octombrie 2021

În deschiderea celui deal VII lea Congres 
desfăşurat în 29 octombrie 2021 a avut loc un mo
ment festiv dedicat sărbătoririi Zilei Naţionale a Au
ditorului Financiar din România.

Astfel, pentru a marca evenimentul, au fost acor
date o serie de premii pentru activitatea desfășurată 
în sprijinul profesiei de auditor financiar și a 
cercetării științifice, după cum urmează:

A. Premiul pentru cooperare interinstituțională:
– Autoritatea de Supraveghere Financiară

(ASF),
– Autoritatea pentru Supravegherea Publică a

Activității de Audit Statutar (ASPAAS),
– Banca Națională a României (BNR),
– Curtea de Conturi a României (CCR),
– Ministerul Economiei Antreprenoriatului şi

Turismului,
– Ministerul Finanțelor Publice,
– Oficiul Național de Prevenire și Combatere a

Spălării Banilor (ONPCSB) și
– Uniunea Profesiilor Liberale din România

(UPLR).

B. Premiul pentru cooperare academică:
– Academia de Studii Economice (ASE) Bucu 

reşti, rector, prof. univ. dr. Nicolae ISTUDOR.

C. „Premiul aniversar 30 de ani de activitate în Ro
mânia”:

– PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT S.R.L.
București.

D. Premiul „Performanță în auditul financiar” acor
dat firmelor de audit, membre ale CAFR (Criteriu:
cifra de afaceri din anul trecut fiscal încheiat):

– KPMG AUDIT S.R.L.,
– DELOITTE AUDIT S.R.L.,
– ERNST & YOUNG ASSURANCE SERVICES

S.R.L.,
– BDO AUDIT S.R.L. București,
– MAZARS ROMANIA S.R.L.,
– GRANT THORNTON AUDIT S.R.L.,
– ROEDL&PARTNER AUDIT S.R.L.,
– TPA AUDIT ADVISORY S.R.L.,
– BAKER TILLY KLITOU AND PARTNERS S.R.L.,
– MOORE STEPHENS KSC ASSURANCE S.R.L.,
– RSM ROMANIA S.R.L.,
– FIN EXPERT CONSULTING S.R.L.,
– MOORE AUDIT ONE S.R.L.,
– AUDIT CONSULTING LEGAL INTERNATIONAL

S.R.L.,
– ACON AUDIT SRL,
– JPA AUDIT&CONSULTANTA S.R.L.,
– A.B.A. AUDIT S.R.L.,
– TGS ROMANIA ASSURANCE & ADVISORY

BUSINESS SERVICES S.R.L. ,
– SOTER S.R.L.,
– EVAL EXPERT S.R.L.

E. Premiul pentru implicare în dezvoltarea profesiei
(activitatea grupurilor de lucru): Adrian Popescu,
Alexandru Coracioni, Alin Dumitrescu, Alina Făniță,
Ana Dincă, Camelia Dorobanțu, Carmen Mataragiu,
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Adriana Spiridon, Ciprian Mihăilescu, Claudiu Bran 
daș, Clemente Kiss, Corina Dimitriu, Corina Listoschi,
Cosmin Păun, Cosmin Viorel Popa, Dana Lucanu,
Diana Teodora Vasilescu, Doina Ștefan, Flo rentina
Șușnea, Florin Toma, Gordana Teodorescu, Iosif
Nazarie, Laura Vorniceanu, Marian Anghelache, Mi
haela Sandu, Mihaela Toma, Mircea Mureșan,
Mircea Poenaru, Mirela Păunescu, Monica Movi lea 
nu, Monica Ștefan, Nicoleta Rusu, Oana Buhăescu,
Ovidiu Bunget, Răzvan Vasile, Ruxandra Bilius.

F. Premiul pentru contribuția la modernizarea și di
gitalizarea profesiei: 

– Firma de audit ICM TIM AUDIT S.R.L.,
Timișoara.

G. Premiile revistei Audit Financiar: 
1. Premiul „Constantin Ionete „ – „Telemunca

în sfera auditului financiar în contextul gene‐

rat de pandemia Covid 19” (Audit Financiar
nr. 163), articol semnat de prof. univ. dr. Ni
coleta Farcane,  prof. univ. dr. habil. Ovidiu
Constantin Bunget, conf. univ. dr. Rodica
Blidișel, conf. univ. dr. AlinConstantin Dumi
trescu, dr. Delia Deliu, dr. Oana Bogdan, dr.
Valentin Burcă.

2. Premiul „Alexandru Rusovici” – „Fundamen‐
tarea deciziilor privind investițiile de portofo‐
liu pe baza opiniei de audit în cazul firmelor
cotate” (Audit Financiar nr. 164), articol
semnat de asoc. dr. George Marian Aevoae,
conf. univ. dr. habil. Ioan Bogdan Robu,  conf.
univ. dr. Roxana Manuela Dicu, conf. univ. dr.
habil. Ionuț Viorel Herghiligiu.

H. Premiul pentru cercetare știintifică: 
– prof. univ emerit dr. Maria Manolescu și

prof. univ. dr. Vasile Răileanu
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 Participarea CAFR la acţiuni interne
2021

– 29 ianuarie 2021 – online – Editura Universul Ju
ridic „Conferinţa axată pe tema prevenirii şi
combaterii spălării banilor – participare Adrian
Popescu, preşedinte şi Gheorghe Ialomiţianu,
primvicepreşedinte ;

– 10 martie 2021 – sediul Camerei – Adunarea
Generală a Uniunii Profesiilor Liberale din Româ
nia – participare Adrian Popescu, preşedinte, şi
Gheorghe Ialomiţianu, primvicepreşedinte;

– 25 martie 2021 – online – Adunare Generală
AFER – participare Adrian Popescu, preşedinte;

– 29 martie 2021 – sediul Oficiului Naţional de
Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor – Întâl
nire de lucru – participare Adrian Popescu,
preşedinte; Daniela Ştefănuţ, secretar general; 

– 01 – 02 aprilie 2021 – online – ACAP Moldova
„Conferinţa de Contabilitate şi audit A&A
CON’21” – participare Ioan Grigoriu,
vicepreşedinte;

– 18 iunie 2021 – online – Universitatea „1 De
cembrie 1918”, Alba Iulia, Conferinţa „Repere
vechi şi noi în managementul şi fiscalitatea
entităţilor” – participare Irimie Emil Popa, mem
bru al Consiliului ;

– 25 iunie 2021 – Palatul Patriarhiei, Bucureşti
„Congresul avocaţilor 2021ˮ – participare Adrian
Popescu, preşedinte şi Gheorghe Ialomiţianu,
primvicepreşedinte;

– 29 iulie 2021 – online – Adunarea Generală
AFER – participare Adrian Popescu, preşedinte;

– 09 septembrie 2021 – Teatrul Naţional Bucureşti
„Gala premiilor ANEVARˮ – participare Filip 
Stoica, membru al Consiliului;

– 23 septembrie 2021 – ANAF – Întâlnire de lucru
Consiliul Consultativ – participare Adrian 
Popescu, preşedinte;

– 01 octombrie 2021 – online – Centrul Naţional
de Expertize Judiciare (Ministerul Justiţiei Repu
blica Moldova) – Conferinţa „Aspecte contem
porane în expertiza judiciară – teorie şi practicăˮ
– participare Florentina Şusnea, vicepreşedinte;

– 11 octombrie 2021 – Consiliul Naţional al Între
prinderilor Mici şi Mijlocii – Întâlnire de lucru cu
preşedintele Florin Jianu participare Adrian 
Popescu, preşedinte;

– 23 octombrie 2021 – Adrian Popescu,
președinte și prof. univ. dr. Liliana Ionescu
Feleagă, vicepreședinte au participat la o emi
siune televizată la postul B1TV și au discutat
despre modernizarea profesiei de auditor finan
ciar în contextul actualelor provocări globale.

– 4 noiembrie 2021, cea de a XIVa ediție a
Conferinței „Ziua Profesiilor Liberale din Româ
nia” organizată de Uniunea Profesiilor Liberale
din România în parteneriat cu CEC BANK și
ALPHA BANK, prezidată de conf. univ. dr.
Gheorghe Ialomițianu, președinte UPLR și prim
vicepreședinte CAFR la care a participat  Adrian
Popescu, președinte al Camerei Auditorilor Fi
nanciari din România.

– 23 noiembrie 2021 – online – Ziua Economistu
lui – participare Alin Constantin Dumitrescu –
Membru al Consiliului.
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 Revista Audit Financiar 
În anul 2021 a continuat apariţia trimestrială a revis
tei Audit Financiar, care a ajuns la numărul 164, iar
în paginile acesteia au fost publicate articole de in
teres pentru profesie semnate atât de autori din
ţară, cât şi din străinătate.

Revista este indexată în următoarele baze de date
internaţionale, registre internaţionale şi librării vir
tuale: 

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 Hu

manities and the Social Sciences (ERIH PLUS)
– GIF (Global Impact Factor)
– Google Scholar
– Index Copernicus International

Librării virtuale
– Cabell’s Directory of Publishing Opportuni

ties (Business Directories – Economics & Fi
nance)

– Ulrichsweb Global Serials Directory
– ZBW – Deutsche Zentralbibliothek für

Wirtschaftswissenschaften

Conform contului revistei pe Google Scholar, în
acest moment, avem indice Hirsch 12 iar indicele
i10 este 20. În plus, numărul total de citări obținute
de revistă, până la finalul anului 2021, a fost de
1603 (https://scholar.google.ro/citations?user=
IZTHO3oAAAAJ&hl=ro).

PUBLICAțII
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Sau utilizat în continuare serviciile CrossRef, Cited
by Linking și iThenticate, iar conform raportului pri
mit de la CrossRef, situația descărcărilor articolelor
este prezentată în tabelul de mai sus.

Siteul revistei „Audit Financiar”, întrun format di
namic şi cu un design modern, permite accesarea cu
uşurinţă a tuturor numerelor de revistă publicate în
anul de referinţă, cât şi a celor din anii anteriori, cu
prinse în arhivă.

De asemenea, prin intermediului siteului, bazele de
date internaţionale în care este indexată revista, au
acces automat la toate informaţiile necesare menţi
nerii vizibilităţii publicaţiei în plan extern.

 Revista Practici de Audit
În anul 2021, CAFR a continuat editarea revistei cu
apariție trimestrială „Practici de Audit”, care a ajuns
la numărul 40. Comparativ cu revista „Audit Finan
ciar”, axată mai mult pe cercetarea academică şi stu
diile ştiințifice, revista „Practici de Audit” cuprinde
studii de caz, exemple de bune practici din țară şi
din străinătate, răspunsuri la probleme ridicate de
cititori, alte informații utile din domeniu şi, nu în ul
timul rând, o rubrică juridică. 

În cursul anului 2021, în paginile revistei sau 
regăsit şi interviuri cu personalităţi marcante ale
profesiei. 

 InfoAudit

În luna decembrie 2021, newsletterul „InfoAudit” a
împlinit şapte ani de la apariția primului număr. În
acest interval de timp, Camera Auditorilor Financiari
din România sa străduit să aducă la cunoștința
mem brilor evenimentele semnificative şi de actuali
tate pentru profesia de auditor financiar, informări
referitoare la activitatea internă şi internațională a
Camerei. 

De asemenea, prin acest newsletter sa căutat aco
perirea tuturor domeniilor de interes, atât din zona

de reglementare, cât şi din cea profesională, din
plan național şi internațional.
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Priorităţi strategice pentru anul 2022
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Organizarea şi conducerea contabilităţii se ţine po
trivit Legii Contabilităţii nr. 82/1991 cu modificările
şi completările ulterioare şi Ordinului Ministrului
Finanţelor Publice nr. 3103/2017 pentru aprobarea
Reglementărilor contabile pentru persoanele juri
dice fără scop patrimonial. Pentru activitățile econo
mice desfășurate, CAFR aplică prevederile
Reglementărilor contabile conforme cu directivele
europene, aprobate prin Ordin al ministrului
finanțelor publice, adaptate la specificul activităților
fără scop patrimonial, respectiv Ordinul Ministrului
Finanțelor Publice nr. 1802/2014 pentru aprobarea
Reglementărilor contabile privind situaţiile finan
ciare anuale individuale şi situaţiile financiare
anuale consolidate, cu modificările ulterioare.

În exercițiul financiar 2021, CAFR a aplicat contabili
tatea de angajamente, în conformitate cu politica
contabilă adoptată prin Hotărârea Consiliului Came
rei nr. 83/ 20.09.2016, începând cu exercițiul finan
ciar 2017 privind recunoașterea veniturilor, în sensul
respectării principiului contabilității de angaja
mente, în conformitate cu prevederile OMFP
3103/2017 cadrul de raportare aplicabil.

Impactul modificării politicii contabile sa reflectat
astfel:

– la venituri sunt prezentate sumele încasate
sau de încasat din activitățile curente cât și
câstigurile din orice altă sursă.

Evoluţia principalilor indicatori financiari ai Camerei,
în ultimele două exerciţii financiare, este prezentată
în pagina următoare.

Veniturile Camerei în anul 2021 au provenit în cea
mai mare parte din cotizaţiile membrilor, din veni
turi din provizioane și ajustări pentru depreciere, ve
nituri din dobânzi și din alte venituri din totalul
veniturilor Camerei.

Cheltuielile Camerei au acoperit necesităţi materiale
în proporţie de 2%, de lucrări şi servicii în proporţie
de 28%, de personal 36%. Alte cheltuieli de exploa
tare au reprezentat 22% din totalul cheltuielilor,
cheltuielile cu amortizări şi provizioane 11%. Ȋn cur
sul anului 2021 cheltuielile economice au reprezen
tat cca 0.3% din totalul cheltuielilor Camerei.

Patrimoniul CAFR a crescut în anul 2021 cu 5% de la
14.004.341 lei la 14.736.597 lei, în principal datorită
creșterii activelor circulante și imobilizate. 

Activul net contabil existent la 31 decembrie 2021 a
fost de 14.737 mii lei faţă de 14.004 mii lei la
sfârşitul exerciţiului precedent, având o creștere de
732 mii lei, cauzată de creșterea activelor imobi
lizate, respectiv a imobilizărilor necorporale și finan
ciare și activelor circulante.

În structura activului net contabil se constată
următoarele evoluţii:

– valoarea activelor imobilizate la 31 decem
brie 2021 a fost de 9.576.599 lei faţă de
8.574.312 lei la 31 decembrie 2021, având o
creștere de 12%. Această creștere sa dato
rat creșterii investițiilor în titluri de stat și ca
urmare a investițiilor înregistrate în cursul
anului in imobilizări necorporale soft baze
de date. Având în vedere randamentele
bune  ale acestor investiții, sa optat pentru
reinvestire în plasamente pe termen lung.

– valoarea activelor circulante la 31 decem
brie 2021 a fost de 14.328.339 lei faţă de
6.008.329 lei la 31 decembrie 2020, cu o
creștere de 238%. Această creștere este
datorată aprobării unui proiect finanțat 
din fonduri europene pe o perioadă de 
24 de luni, începând cu data de 22.12.2021.

– valoarea datoriilor la 31 decembrie 2021 a
fost de 535.076 lei şi reprezintă datorii faţă
de bugetul statului reprezentând obligaţii sa
lariale şi furnizori curenţi (acestea din urmă
au fost stinse integral în cursul lunii ianuarie
2022).

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

– activele imobilizate deţineau la 31 decem
brie 2021 12 %, respectiv 8.574.312 lei. În
cadrul acestora, imobilizările corporale înre
gistrau 4.479.967 lei, iar imoblizările finan
ciare, 4.681.523 lei. Imobilizările
necorporale erau în valoare de 415.109 lei. 

– activele circulante deţineau la 31 decembrie
2021 43% din total active. Valoarea acestora
la finele anului 2021 era în sumă de
14.328.339 lei. În cadrul activelor circulante,
disponibilităţile băneşti reprezintă 39%, iar
creanțele 60%.

Situaţia patrimonială şi financiară a CAFR
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– datoriile reprezentau cca 3% din totalul sur
selor de finanţare. Acestea se concretizează
în obligații față de bugetul de stat și obligaţii
ce decurg din drepturile salariale, precum şi
obligaţii faţă de furnizorii curenţi.

În cursul anului 2021, evoluţia fiecărui element în
structura activului net contabil se prezintă succint
astfel:

– activele imobilizate au crescut  cu 12%,

– activele circulante au crescut cu 238%,

– datoriile au crescut cu 25 %.

În ceea ce privește structura pasivului, menționăm
creșterea rezultatului reportat privind activitatea
fără scop patrimonial. 

Informaţiile de natură financiarcontabilă furnizate
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.


