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Consiliul Camerei Auditorilor Financiari din România își propune, cu sprijinul aparatului executiv al 
Camerei îndeplinirea și în anul 2015 a obiectivelor și atribuțiilor stabilite prin Ordonanța de Urgență 
a Guvernului nr.75/1994, privind activitatea de audit financiar, prin reglemntările adoptate de 
Consiliului Camerei și prin alte reglementări aplicabile în materia auditului financiar. 
  
Principalele activităţi ale Consiliului CAFR pentru anul 2015: 
 
� Creşterea calităţii activităţii de audit financiar: 

 
 Transpunerea în România a noilor prevederi europene cu privire la piaţa de audit: 
 

 Directiva Parlamentului European şi a Consiliului 2014/56/UE de modificare a 

Directivei 2006/43/CE privind auditul legal (statutar) al conturilor anuale şi al 

conturilor anuale consolidate. 

 Regulamentul Parlamentului European şi al Consiliului 2014/573 privind cerinţe 

specifice referitoare la auditul statutar al entităţilor de interes public şi de abrogare 

a Deciziei 2005/909/CE a Comisiei  

 
 Îmbunătăţirea calităţii misiunilor de audit pentru proiectele finanţate din fonduri 
europene și din alte fonduri nerambursabile de la alţi donatori. 

 
 Efectuarea unor inspecţii de calitate axate pe aplicarea ultimelor reglementări 
internaţionale privind activitatea de audit financiar şi statutar. 

 
 Monitorizarea activităţii auditorilor financiari care au fost evaluaţi cu calificativele B, 
C și D 
 
 Monitorizarea achiziţiilor de servicii de audit atribuite prin licitații publice 

  
 Pregătirea profesională a membrilor CAFR – organizarea unor serii de cursuri, inclusiv 
cursuri nestructurate, seminarii şi întâlniri profesionale pentru auditorii financiari şi stagiarii 
în activitatea de audit financiar 
 

 Organizarea Seminarului ”Noutăți legislative din domeniile financiar-contabil, 

audit și legislația muncii”,  în colaborare cu ACCA, la data de 28 februarie 2015 – 

București – Institutul Bancar Român 

 Organizarea în perioada februarie – aprilie 2015 a unor cursuri 

nestructurate,gratuite, cu teme de actualitate, pentru membrii CAFR în următoarele 

localități: București, Brașov, Cluj, Iași, Pitești. 

� Creşterea şi îmbunătăţirea capacităţii organizaţionale a CAFR 
 

 Deschiderea unei noi reprezentanţe regionale a CAFR, în Centrul Regional Vest 
”Timișoara” 
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 Pregătirea profesională a aparatului executiv al CAFR  
 

 
� Activitatea de colaborare a CAFR cu alte instituţii pe plan intern şi internaţional 

 
 Consolidarea relaţiilor de cooperare cu instituţiile şi organismele profesionale, atât 

pe plan intern, cât şi pe plan internaţional, prin semnarea unor Acte adiționale la 
protocoalele existente sau semnarea unor noi Protocoale de colaborare.  

   
Pentru realizarea obiectivelor sale, pentru anul 2015 Consiliul Camerei va avea în vedere 
următoarele domenii de acţiune: 

I. Activităţi în sprijinul membrilor Camerei 
II. Pregătirea profesională a auditorilor financiari şi a stagiarilor în audit 
III. Controlul calităţii activităţii de audit financiar 
IV. Activitatea de reglementare 
V. Colaborarea cu organisme interne de interes pentru activitatea de audit financiar 
VI. Activităţi internaţionale 

 
I. Activităţi în sprijinul membrilor Camerei 

 
1. Transpunerea în România a noilor prevederi europene cu privire la piaţa de audit 

� La începutul anului 2015 a fost început procesul de transpunere a Directivei 2014/56/UE în 
cadrul căruia CAFR a consultat membrii săi cu privire la: 

 -  comitetul de audit 
 -  definiția ”auditului statutar” 
 - consolidarea independenţei şi a scepticismului profesional al auditorului statutar; 
standardele de audit, auditurile statutare ale situațiilor financiare consolidate, elaborarea 
raportului de audit și a sistemul de asigurare al calității. 
 - stabilirea serviciilor de non-audit care vor fi permise auditorului statutar 
 - rotaţia auditorilor şi a firmelor de audit  care auditează entități de interes public -
durata misiunii 
 - stabilirea onorariilor de audit 
 - stabilirea autorității/autorităților competente, 
 - autorizarea/aprobarea auditorilor statutari. 
 
În urma consultării membrilor săi, CAFR va elabora un punct de vedere oficial cu privire la 
proiectul de act normativ privind transpunerea Directivei 2014/56, care va fi înaintat autorităților 
responsabile cu procesul de transpunere. 

 

� Consultare cu CSIPPC  
� Constituirea Comisie tehnică  de lucru la nivelul CAFR 

 

 
2. Îmbunătăţirea calităţii misiunilor de audit pentru proiectele finanţate din fonduri 

europene şi din alte fonduri nerambursabile de la alţi donatori 
 
În vederea creșterii calității serviciilor de audit financiar pentru fondurile europene, CAFR va 
continua organizarea și în anul 2015 a cursurilor în colaborare cu Ministerul Fondurilor 
Europene în baza Protocolului de colaborare privind organizarea și desfășurarea auditului 
financiar pentru fonduri europene și alte fonduri nerambursabile de la alți donatori. 
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Protocolul stabilește cerințele pe care trebuie să le îndeplinească auditorii financiari, membri 
CAFR, persoane fizice și juridice, care doresc să auditeze proiecte finanțate din fonduri europene și 
alte fonduri nerambursabile de la alți donatori. De asemenea, prin Hotărârea Consiliului CAFR s-a 
stabilit ca la cursul de pregătire pentru auditarea proiectelor finanțate din fonduri europene și alte 
fonduri nerambursabile de la alți donatori să poată participa toți membrii CAFR, urmând ca 
înscrierea în Lista persoanelor fizice și juridice care pot audita proiecte finanțate din fonduri 
europene să se realizeze numai după ce sunt îndeplinite toate cerințele stabilite prin Protocol. 
 
 

3. Evenimente profesionale 
 

� Conferința anuală a auditorilor financiari  - 28 martie 2015 București 
 

� Organizarea celui de-al 4-lea Congres al auditorilor financiari împreună cu  Ziua Auditorului 
Financiar din România, 23 octombrie 2015 la Brașov 

 
�   Întâlniri profesionale cu membrii CAFR, organizate la nivelul reprezentanţelor Camerei 

 
� Organizarea unor Sesiuni de instruire privind pregătirea profesională  continuă a specialiștilor 

implicaţi în combaterea spălării banilor și finanţării terorismului (București - iunie 2015, 
Brașov – mai 2015, Cluj – Napoca – septembrie 2015, Iași – septembrie 2015) 

 
 

4. Extinderea teritorială  
 

� Înfiinţarea unor noi reprezentanţe teritoriale 
 Reprezentanța regională Vest, la Timișoara,   
 în trimestrele III-IV se are în vedere deschiderea unei noi reprezentanțe regionale 

(la Constanța sau la Craiova) 
 

5. Activităţi în sprijinul membrilor 
 

� Grup de lucru  - pe diferite probleme profesionale 

 Relatia cu Ministerul Fondurilor Europene– auditarea proiectelor finanțate din fonduri 

europene; 

•  Realizarea unui dosar exemplu pentru controlul de calitate pentru auditarea 

fondurilor nerambursabile; 

•  Realizarea unui manual/ghid de proceduri pentru auditul fondurilor 

nerambursabile 

 Relația cu ASF – clarificarea diferitelor probleme cu privire la auditarea entităţilor 

supravegheate de către ASF 

 Întrebări tehnice primite din partea membrilor CAFR 

 
� Deschiderea Forumului pentru membrii CAFR, funcțional din luna februarie 2015. 
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� Elaborarea unui nou model de Raport de activitate, aprobat prin Hotărârea Consiliului 
CAFR nr. 74/2014, pentru raportarea activităților desfășurate în anul 2014, care va evidenția mai 
clar anumite activități desfășurate de membrii CAFR. 

 
� Traducerea de materiale de interes privind activitatea derulată de CAFR în cadrul 
organismelor internaţionale şi publicarea acestora pe site-ul Camerei. În anul 2015 se vor traduce 
Manualele de educație (ediția 2014 IFAC), Codul etic al profesioniștilor contabili (editia 2014 
IFAC) Standardele internaționale de audit și asigurare (ediția 2014 IFAC).  

 
� Comunicarea cu auditorii financiari prin intermediul buletinului informativ   (newsletter) 
”InfoAudit”, asigurându-se astfel informarea membrilor cu privire la ultimele noutăți în 
activitatea de audit financiar, la noutăţile legislative, la activităţile organizate de CAFR dar şi cu 
privire la obligaţiile lor profesionale. Această publicaţie electronică este transmisă prin e-mail 
tuturor auditorilor şi stagiarilor care au adresă electronică, fiind în acelaşi timp postată pe site-ul 
CAFR: www.cafr.ro. 

 
� Organizarea de cursuri nestructurate gratuite pentru membrii CAFR, în perioada februarie –
aprilie, în toată țara în (București, Brașov, Cluj- Napoca, Iași, Pitești). 

 
� Elaborarea unor materiale de interes pentru membrii CAFR 

 
 Realizarea unui dosar exemplu pentru controlul de calitate pentru auditul statutar 

 
 Realizarea unui manual de proceduri pentru auditul statutar 

 
 Realizarea unei scheme logice pentru auditul statutar 

 
 Traducerea unor materiale profesionale, elaborate și emise de organismele 

profesionale din domeniu și publicarea acestora pe site-ul CAFR 
 

 Elaborarea Ghidului privind implementarea Standardelor de Audit Intern 
 
� Elaborarea unor Proiecte/Cercetări/Studii 
 
Pe parcursul anului 2015 și 2016 se intenţionează a se realiza în colaborare cu  centrele universitare 
(Cluj-Napoca, Timişoara, Bucureşti) două studii de specialitate cu privire la: 

 

• Percepţia beneficiarilor serviciilor de audit cu privire la munca întreprinsă de auditor 
 

• Principalele probleme din punct de vedere al relaţiei beneficiar – client 

 
� Semnarea unor Protocoale și acorduri de cooperare 

 Noi protocoale de colaborare cu instituţiile de învăţământ 
 Noi protocoale de colaborare cu organisme/instituţii din domeniu, pe plan naţional și 

internațional (AAIR, CSIPPC) 
 Acte adiţionale la Protocoalele de colaborare încheiate cu ASF și MFE. 

 
6. Publicaţii editate de CAFR 

 
� Revista „Audit Financiar”, în limbile română și engleză. Revista în format electronic, cu 

apariție lunară, este postată integral pe site-ul www.revista.cafr.ro,  putând fi accesată liber de 
cititorii interesaţi. 
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� Revista „Practici de audit”.  Publicația are apariţie trimestrială și se asigură gratuit membrilor 

Camerei – auditori financiari, fiind postată în variantă electronică pe site-ul CAFR, în zona de 
autentificare. 

� Standardele de audit și asigurare (editia 2014 IFAC), care se traduc în anul 2015. 
� Reeditarea broşurii de prezentare a Camerei (în limbile română şi engleză), care urmează să 

fie distribuită cu ocazia manifestărilor profesionale din ţară şi din străinătate. 
7. Activităţi permanente 

 
� Întocmirea, actualizarea şi publicarea  anuală a Registrului public în Monitorul Oficial al 

României, Partea I  precum şi a Registrului public electronic, pe site-ul Camerei, activitate 
monitorizată de Consiliul de Supraveghere în Interes Public a Profesiei Contabile şi 
publicarea anuală. 

� Monitorizarea activităţii auditorilor financiari - îndeplinirea de către membrii Camerei a 
tuturor obligaţiilor (gradul de achitare a cotizaţiilor fixe şi variabile, depunerea raportului de 
activitate, declaraţie statut de membru, asigurare de risc profesional etc.)  

� Atribuirea, retragerea sau suspendarea calităţii de membru, pentru persoanele fizice şi juridice  
� Suport tehnic acordat membrilor Camerei 
� Analizarea şi propunerea de soluţii practice pentru problemele cu care se confruntă membrii 

Camerei 
� Actualizarea permanentă a site-ului CAFR, pentru informarea membrilor săi asupra 

evenimentelor, știrilor, informațiilor utile, în timp real. 
� Realizarea schimbului de publicaţii (electronic sau tipărit) cu revistele similare din străinătate. 

Conform aprobării Consiliului Camerei, ambele reviste, „Audit Financiar” şi „Practici de 
Audit”, vor fi puse gratuit în câte 1 exemplar la dispoziţia instituţiilor de învăţământ superior 
cu care CAFR are relaţii de colaborare. 

� Mediatizarea în presa de specialitate a evenimentelor importante din activitatea profesională a 
CAFR. Pe lângă organismul nostru profesional sunt acreditaţi 35 de ziarişti din presa scrisă 
centrală şi locală, de la posturi radio şi TV. 

 
II. Accesul la profesie şi pregătirea profesională a auditorilor 

şi a stagiarilor CAFR 
 

A. Perioada de practică  
� Înscrierea la stagiu, verificarea caietelor de practică, a rapoartelor şi vizarea legitimaţiilor 

stagiarilor în activitatea de audit financiar – activitate permanentă 
� Monitorizare, suport tehnic acordat stagiarilor în activitatea de audit financiar – activitate 

permanentă 
 

B. Accesul la profesia de auditor financiar 
� Organizarea unei sesiuni pentru susţinerea Testului de verificare a cunoştinţelor în 

domeniul financiar-contabil, pentru accesul la stagiu – 28 martie 2015 
� Organizarea Examenului de competenţă profesională pentru atribuirea calităţii de auditor 

financiar – sesiunea noiembrie 2015 
� Organizarea Testului de aptitudini pentru persoanele cu calificare obţinută în alt stat 

membru al Uniunii Europene în Spațiul Economic European și în Confederația Elveției, 
care au solicitat autorizarea ca auditori financiari în România   - două sesiuni în trimestrul 
II și IV. 

� Stabilirea de noi protocoale de colaborare cu instituţiile de învăţământ superior în vederea 
acordării derogărilor prevăzute de lege. 
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C. Pregătire profesională 
� Programul anual de pregătire profesională 

� Organizarea programului anual, obligatoriu, de pregătire profesională continuă, pentru 
auditori şi stagiari în activitatea de audit financiar, în sistem e-learning şi în sistem clasic 

– 08.06-20.06.2015 (sistem e-learning) şi  
– 01.10.2015-22.11.2015 (sistem clasic) 

 
� Organizarea cursurilor de pregătire profesională aferente anului 2015  pentru stagiarii anului 

I în sistem clasic și e-learning în perioada 14.09.2015-26.09.2015 
 

� Organizarea cursului restant pentru stagiarii din anii II și III de stagiu si cei aflaţi în perioada 
legală care nu au putut participa la cursurile de pregătire profesională continuă în anul 2014 - 
sistem e-learning în perioada 17.03.2015-22.03.2015 
 

� Organizarea cursului restant pentru auditorii financiari care nu au putut participa la cursurile 
de pregătire profesională continuă în anul 2014 – sistem e-learning în perioada 17.03.2015-
22.03.2015 

 
� Alte cursuri şi seminarii de pregătire profesională 

 
� Organizarea cursului pentru auditarea operaţiunilor finanţate din fonduri europene 

• Sesiunea I – Sesiunea I - 12-15 martie 2015 în București 

• Sesiunea II – Trimestrul  III 2015 
 

� Organizarea unui seminar de pregătire profesionala în colaborare cu ACCA ”Noutăți 
legislative din domeniile financiar-contabil, audit și legislația muncii” la data de 28 
februarie 2015 – București – Institutul Bancar Român 
 

� Organizarea cursului pentru auditorii care au obţinut calificativul B, C sau D, în urma 
inspecţiilor de calitate – Trim. III 2015 
 

� Organizarea cursului „Auditul financiar al entităţilor din piaţa de capital”–Trimestrul II 2015 
 

III. Controlul calităţii activităţii de audit financiar 
 

� Creşterea calităţii inspecţiilor de calitate efectuate, prin: 
- formularea, în cadrul Notelor de inspecţie încheiate, de recomandări adecvate pentru 
îmbunătăţirea calităţii activităţii de audit financiar/statutar. 
- semnalarea cazurilor constatate de ameninţări la adresa independenței auditorilor financiari 
inspectaţi, în raport cu clienţii de audit, persoanele care efectuează revizuirea, și propunerea 
de măsuri de diminuare a acestora la nivelul admisibil, conform prevederilor Codului Etic. 

 
� Îmbunătăţirea procesului de monitorizare a auditorilor financiari care au obţinut 

calificativele B, C şi D,  prin: 
- reluarea inspecţiei după un an de la ultima revizuire, pentru auditorii cu rezultate foarte 
slabe și îndrumarea acestora pentru creşterea  performanței  profesionale; 
- îmbunătăţirea structurii cursurilor speciale organizate anual pentru auditorii financiari care 
au obţinut calificativele B, C şi D, 

 
� Asigurarea transparenţei în ceea ce priveşte rezultatele inspecţiilor de calitate. 
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� Determinarea, pe baza inspecţiilor de calitate efectuate în anul 2014, a onorariului mediu. 
 

� Analiza necesității, precum și găsirea celei mai potrivite structuri pentru un sistem de alarmă 
timpurie, conform cerinţelor articolului 12 alineatul (1) litera b din Regulamentul 
2014/537/UE, prin care auditorul statutar sau firma de audit care derulează auditul statutar la 
o entitate de interes public are datoria de a raporta imediat autoritătilor competente de 
supraveghere a entitătii de interes public o amenințare sau o îndoială semnificativă cu privire 
la continuitatea funcţionării respectivei entităţi de interes public. 

 
� Efectuarea de analize, anchete, investigaţii pentru soluţionarea, în conformitate cu 

prevederile Codului etic, a unor sesizări, solicitări şi reclamaţii din partea instituţiilor 
publice, auditorilor financiari, altor persoane fizice şi juridice interesate, inclusiv din partea 
altor departamente din cadrul CAFR.  

 

IV. Activitatea de reglementare 
 

� Îmbunătăţirea cadrului legislativ în care îşi desfăşoară activitatea Camera, precum şi a altor 
reglementări legate de profesia de auditor financiar sau care fac referire la statutul de auditor 
financiar, în funcție de transpunerea noilor reglementări comunitare în domeniul auditului 
statutar. 

� Modificarea OUG 75/1999, în funcție de noul cadru legislativ în domeniul auditului statutar 
� Actualizarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al CAFR. 
� Actualizarea Regulamentului privind răspunderea disciplinară a membrilor Camerei, în 

conformitate cu noile prevederi legislative. 
 

 

V.  Colaborarea cu organisme interne de interes  

pentru activitatea de audit financiar 
 

� Colaborarea permanentă cu Consiliul pentru Supravegherea în Interes Public a Profesiei 
Contabile (CSIPPC) în vederea îndeplinirii cerințelor Directivei 43/2006 pentru 
supravegherea activității de audit statutar și a noilor reglementări comunitare, respectiv 
Directiva 2014/56/UE și Regulamentul 537/2014 privind cerințe specifice referitoare la 
auditul statutar la entitățile de interes public.   

 
� Colaborarea cu celelalte organisme profesionale din domeniu: CECCAR, CCF, UNEAR, 

UPLR, cu mediul academic, precum şi cu alte instituţii cu care CAFR are protocoale de 
colaborare. 

 
� Colaborarea permanentă cu Ministerului Finanţelor Publice cu privire la reglementarea pieţei 

de audit din România.  
 

� Colaborarea cu Ministerul Fondurilor Europene, pentru a asigura transparenţa, stabilitatea, 
integritatea și o uniformizare în ceea ce priveşte auditarea proiectelor finanţate din fonduri 
europene şi din fonduri nerambursabile de la alţi donatori.  
 
� Colaborarea cu Ministerul Afacerilor Europene în domeniul transpunerii Directivei 

2014/56/UE. 
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� Colaborarea cu CNRD (Centrul Naţional de Echivalare şi Recunoaştere a Diplomelor) din 
cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale în vederea transpunerii Directivei de amendare a 
Directivei 2005/36/CE privind recunoaşterea calificării profesionale.  

 
� Colaborarea cu  Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) și cu Banca Națională a 

României (BNR)  în calitatea lor de autorități de supraveghere. 
 

� Colaborarea cu Curtea de Conturi a României și Autoritatea de Audit de pe lângă Curtea de 
Conturi. 
 

� Colaborarea cu Ministerul Justiției în cadrul Strategiei Naționale Anticorupție 2012-2015. 
 

� Colaborarea cu Oficiul Național pentru Combaterea Spălării Banilor în domeniul raportărilor 
tranzacțiilor suspecte de spălarea banilor și finanțării terorismului. 
 

� Colaborarea cu Camera de Comerț și Industrie a României.   
  

VII. Activităţi internaţionale 

 
 Participarea la evenimentele şi reuniunile organizaţiilor profesionale internaţionale 

din care CAFR face parte: Federaţia Europeană a Contabililor (FEE), Federaţia Internaţională a 
Contabililor (IFAC), Federaţia Internaţională a Experţilor Contabili si Auditorilor Francofoni 
(FIDEF), Asociaţia Internaţională pentru Educaţie Contabilă şi Cercetare (IAAER), în măsura în 
care acestea sunt relevante pentru activitatea Camerei, printre care: 

 
 Federația Europeană a Contabililor (FEE) 

a. Participarea la reuniunile Adunării Generale a Membrilor FEE 
b. Participarea în grupa de lucru Audit și Asigurare a FEE  
c. Participarea la conferinţele organizate de FEE, cu impact asupra profesiei de audit din 

Europa  
 
 Federaţia Internaţională a Contabililor (IFAC) 

a. Participarea la Consiliul anual al IFAC 
b. Actualizarea planului de acțiune cu privire la realizarea obligațiilor statelor membre ale 

IFAC (Statements of Membership Obligations – SMO) 
c. Participarea la acţiunile Comitetului pentru Dezvoltarea Organismelor Profesionale de 

Contabilitate al IFAC (PAODC) 
 

 Federaţia Internaţională a Experţilor Contabili Francofoni (FIDEF) 
a. Participarea la Adunarea Generală anuală a FIDEF 

 
 Banca Mondială 

a. Participarea la seminariile “Formarea formatorilor” organizate de Centrul pentru Reforma 
Raportării Financiare din cadrul Băncii Mondiale 

 
 Furnizarea de rapoarte periodice şi răspunsuri la consultările, studiile şi chestionarele 

desfăşurate de aceste organizaţii internaţionale. 
 

 Consolidarea relațiilor de cooperare – aderare și participare la Grupul de Coordonare 
al Conținutului Comun 

 



 10

 Dezvoltarea colaborării profesionale în cadrul Forumului Strategic pentru Profesia 
Contabilă 

 
 Participarea şi implicarea în evenimentele organizate de Comisia Europeană sau de 

alte organisme profesionale interne şi internaţionale, referitoare la adoptarea/implementarea 
propunerilor legislative de reformă a auditului statutar. Susţinerea de prezentări şi transmiterea de 
comentarii şi opinii, în conformitate cu poziţia oficială a Camerei, în acest sens, în vederea 
adoptării şi transpunerii noilor proiecte legislative în legislaţia românească. 

 
 Continuarea colaborării cu organismele profesionale cu care Camera a încheiat 

Acorduri de Cooperare: ACCA, Institutul Contabililor Autorizaţi din Scoţia (ICAS), Institutul 
Contabililor Autorizaţi din Anglia şi Ţara Galilor (ICAEW), Institutul Contabililor Publici 
Autorizaţi din Bulgaria (IDES), Camera Auditorilor din Ungaria (MKVK), Uniunea Auditorilor 
din Ucraina, Camera Auditorilor din Azerbaidjan, Asociaţia Contabililor şi Auditorilor din 
Republica Srpska, Asociaţia Contabililor şi Auditorilor Profesionişti din Republica Moldova 
(ACAP), Camera Auditorilor din Lituania, Institutul Naţional al Profesioniştilor Contabili, 
Managerilor Financiari şi Economiştilor din Rusia (NIPA), Colegiul Auditorilor din Rusia (RCA) 
şi cu alte organisme profesionale relevante, din străinătate: Ordinul Experţilor Contabili din Franţa 
(OEC), Compania Naţională a Auditorilor din Franţa (CNCC), Camera Naţională a Auditorilor 
Statutari din Polonia (KIBR) etc. 

 
 
 
 

CALENDARUL ACTIVITĂȚILOR CAFR 2015 

CA201 

Activitate Termen  

Buletin informativ, electronic, periodic - InfoAudit 
Începând cu decembrie 2014, 
Permanent (lunar) 

Consultarea membrilor CAFR cu privire la transpunerea actelor 
legislative europene 

Februarie – Martie 2015 

 
Colaborarea cu CSIPPC privind transpunerea actelor legislative 
europene 

Februarie – Martie 2015 

Modificarea formatului Raportului de activitate Februarie 2015 

Forum-ul CAFR 
Incepand cu februarie 2015, 
Permanent 

Seminar organizat în colaborare cu ACCA 28 Februarie 2015 

Curs – Auditarea proiectelor finantate din fonduri europene 
nerambursabile 

12-15 martie 2015 

Conferința CAFR 2015 28 martie 2015 

Test de acces la stagiu 28 martie 2015 
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Cursuri nestructurate, gratuit (Bucuresti, Cluj -Napoca, Brasov, 
Iasi , Pitesti) 

Februarie, Martie, Aprilie 2015 

Deschiderea reprezentantei regionale Vest, Timisoara Martie 2015 

Cursul„Auditul financiar al entităţilor din piaţa de capital”  Aprilie 2015 

Act aditional la Protocolul cu ASF Aprilie 2015 

Protocol de colaborare cu AAIR Aprilie 2015 

Mese rotunde la nivelul reprezentanțelor CAFR Mai, Octombrie 2015 

Curs anual de pregătire profesională sistem e-learning 

 Auditori financiari si 

 Stagiari în activitatea de audit financiar 

 

8-13 iunie 2015 

 15-20 iunie 2015  
Test de aptitudini (pentru persoanele care au obținut calitatea de 
auditor în alt stat membru) 

iunie, noiembrie 2015 

Curs auditori calificativ B,C,D Iunie 2015 

Ghid pentru implementarea Standardelor Internationale de Audit 
Intern 

Trimestrul III 2015 

Act adițional la Protocolul cu MFE Trimestrul III – Trimestru IV 2015 

Traducerea și publicarea Standardelor Internaționale de Audit, a 
Codului Etic și a Standardelor Internaționale  de Educație 

Trimestrul III – Trimestru IV 2015 

Studii/cercetări în colaborare cu centrele universitare 
Inceput în trimestrul IV 2015 si 
continuat in 2016 

Manual/ghid de proceduri pentru auditul fondurilor 
nerambursabile 

Trimestrul IV 2015 

Realizarea unui manual de proceduri pentru auditul statutar Trimestrul IV 2015 

Curs anual de pregătire profesională stagiari anul I – sistem clasic 
și e-learning 

14-19 septembrie 2015 (clasic) si 21-
26 septembrie 2015 (e-learning) 

Elaborare proiect modificare ROF Trimestrul IV 2015 

Elaborarea Regulamentului privind răspunderea disciplinară a 
membrilor Camerei 

Trimestrul IV 2015 

Cel de-al IV-lea Congres și Ziua națională a Auditorului Financiar 23 octombrie 2015, Brasov 

Cursuri anuale de pregătire profesională stagiari anul II, III și 
perioada de susţinere examen – sistem clasic 

Octombrie 2015 

Cursuri anuale de pregătire profesională pentru auditori – 
pregătire structurată – sistem clasic 

octombrie, noiembrie 2015 

Examen competență profesională Noiembrie 2015 
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Echivalări test de acces  Permanent 2015 

Publicații CAFR Permanent 2015 

Monitorizare stagiu Permanent 2015 

Controlul calității – inspecții de calitate Permanent 2015 

Actualizarea Registrului public și a Registrului public electronic Permanent 2015 

Colaborarea cu CSIPPC Permanent 2015 

Grup de lucru Permanent 2015 

Monitorizarea achiziţiilor de servicii de audit atribuite prin 
licitații publice 

Permanent 2015 

Monitorizarea și întocmirea Listei auditorilor financiari care pot 
audita proiecte finanţate din fonduri europene nerambursabile 

Permanent 2015 

Reprezentare la nivel naţional și internaţional Permanent 2015 

 


