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    În temeiul prevederilor: 
    - art. 5 alin. (3) lit. e) din Ordonan ţa de urgen ţă a Guvernului nr. 
75/1999  privind activitatea de audit financiar, republicat ă, cu modific ările 
şi complet ările ulterioare; 
    - art. 15 alin. (3) din Regulamentul de organiz are şi func ţionare a 
Camerei Auditorilor Financiari din România, aprobat  prin Hot ărârea 
Guvernului nr. 433/2011 , 
 
    Consiliul Camerei Auditorilor Financiari din Ro mânia, întrunit în 
şedin ţa din data de 12 decembrie 2013, hot ăr ăşte: 
 
    ART. 1  
    Se aprob ă Normele privind revizuirea calit ăţii activit ăţii de audit 
financiar şi a altor activit ăţi desf ăşurate de auditorii financiari, 
prev ăzute în anexa care face parte integrant ă din prezenta hot ărâre. 
    ART. 2  
    Departamentul de monitorizare şi competen ţă profesional ă va urm ări 
punerea în aplicare a acestor norme. 
    ART. 3  
    La data intr ării în vigoare a prezentei hot ărâri se abrog ă: 
    - Hot ărârea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari di n România nr. 
168/2010  pentru aprobarea Normelor privind revizuirea calit ăţii activit ăţii 
de audit financiar şi a altor activit ăţi desf ăşurate de auditorii 
financiari, publicat ă în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 62 7 
din 6 septembrie 2010; 
    - Hot ărârea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari di n România nr. 
11/2001  pentru aprobarea Normelor privind procedurile de c ontrol al 
calit ăţii auditului financiar, publicat ă în Monitorul Oficial al României, 
Partea I, nr. 477 din 3 iulie 2002, cu modific ările ulterioare. 
    ART. 4  
    Prezenta hot ărâre se transmite, spre avizare, Consiliului pentru  
Supravegherea în Interes Public a Profesiei Contabi le, conform prevederilor 
art. 15 alin. (1) lit. f) din Regulamentul de organ izare şi func ţionare a 
Camerei Auditorilor Financiari din România, aprobat  prin Hot ărârea 
Guvernului nr. 433/2011 . 
    ART. 5  
    Prezenta hot ărâre se public ă în Monitorul Oficial al României, Partea I, 
conform prevederilor art. 40 din Ordonan ţa de urgen ţă a Guvernului nr. 
75/1999  privind activitatea de audit financiar, republicat ă, cu modific ările 
şi complet ările ulterioare. 
 
 
                   Pre şedintele 
      Camerei Auditorilor Financiari din România, 
                   Horia Neam ţu 
 
 
    Bucure şti, 12 decembrie 2013. 
    Nr. 49. 
 



    ANEX Ă 
 
                                 NORME 
        privind revizuirea calit ăţii activit ăţii de audit financiar 
         şi a altor activit ăţi desf ăşurate de auditorii financiari 
 
    CAP. I  
    Dispozi ţii generale 
 
    ART. 1  
    (1) Sub supravegherea Consiliului pentru Suprav egherea în Interes Public 
a Profesiei Contabile, Camera Auditorilor Financiar i din România (Camera) 
este autoritatea competent ă pentru efectuarea de revizuiri în vederea 
asigur ării calit ăţii serviciilor prestate de auditorii financiari, fi ind 
abilitat ă s ă emit ă norme şi proceduri de revizuire a calit ăţii activit ăţii 
de audit financiar, precum şi a altor activit ăţi desf ăşurate de auditorii 
financiari, potrivit legii. 
    (2) Revizuirea calit ăţii activit ăţii de audit desf ăşurate de auditorii 
financiari, membri ai Camerei, persoane fizice acti ve şi firme de audit, se 
efectueaz ă: 
    a) asupra politicilor şi procedurilor de revizuire a controlului 
calit ăţii, aplicate de auditorul financiar la nivelul firm ei de audit, şi, 
respectiv, a misiunii, conform cerin ţelor art. 11 din ISQC1; 
    b) prin aplicarea procedurilor stabilite de org anismul profesional cu 
ocazia efectu ării inspec ţiilor de calitate, pentru activit ăţile prev ăzute de 
art. 3 din Ordonan ţa de urgen ţă a Guvernului nr. 75/1999  privind activitatea 
de audit financiar, republicat ă, cu modific ările şi complet ările ulterioare, 
constând în: 
    - misiuni de audit statutar al situa ţiilor financiare anuale efectuate 
conform ISA; 
    - misiuni de audit financiar al situa ţiilor financiare anuale efectuate 
conform ISA; 
    - misiuni de revizuire a situa ţiilor financiare; 
    - alte misiuni de asigurare; şi 
    - alte misiuni şi servicii profesionale, în conformitate cu standar dele 
interna ţionale în domeniu şi cu reglement ările adoptate de Camer ă. 
    ART. 2  
    (1) To ţi auditorii financiari, membri ai Camerei, persoane  fizice active 
şi firme de audit, fac obiectul unui sistem de asigu rare a calit ăţii, care 
este organizat potrivit prevederilor Ordonan ţei de urgen ţă a Guvernului nr. 
75/1999 , republicat ă, cu modific ările şi complet ările ulterioare, precum şi 
ale Regulamentului de organizare şi func ţionare a Camerei Auditorilor 
Financiari din România, aprobat prin Hot ărârea Guvernului nr. 433/2011 , ca 
un sistem independent, şi se desf ăşoar ă de c ătre Departamentul de 
monitorizare şi competen ţă profesional ă (DMCP) din cadrul Camerei, sub 
supravegherea Consiliului pentru Supravegherea în I nteres Public a Profesiei 
Contabile. 
    (2) Excep ţie constituie auditorii financiari care particip ă la misiuni 
de audit financiar, revizuire, asigurare, audit int ern sau alte servicii 
profesionale, în calitate de salaria ţi ai unor firme de audit sau ai altor 
entit ăţi ori de subcontractori ai altor auditori financiar i, f ăr ă asumarea 
responsabilit ăţii finale fa ţă de clien ţi. 
    (3) Atribu ţiile principale ale DMCP sunt: 
    a) urm ărirea respect ării de c ătre membrii Camerei a normelor care 
reglementeaz ă profesia: 
    - Standardele interna ţionale de audit; 
    - Codul etic al profesioni ştilor contabili; 



    - Normele privind revizuirea calit ăţii activit ăţii de audit financiar şi 
a altor activit ăţi desf ăşurate de auditorii financiari; 
    - Normele şi Standardele de audit intern; 
    - alte norme de reglementare a profesiei; 
    b) asigurarea implement ării sistemului de control al calit ăţii 
activit ăţii desf ăşurate de membrii Camerei; 
    c) asigurarea conformit ăţii activit ăţii şi normelor de lucru ale DMCP cu 
normele şi legisla ţia intern ă şi interna ţional ă în domeniu; 
    d) efectuarea monitoriz ării auditorilor financiari pe o perioad ă de 
maximum 3 ani, prin reluarea inspec ţiei activit ăţii auditorilor care au fost 
evalua ţi cu calificativul D, C sau B; 
    e) sesizarea Departamentului de etic ă, conduit ă profesional ă şi 
investiga ţii; 
    f) participarea la investigarea aspectelor tehn ice referitoare la 
conduita profesional ă a membrilor; 
    g) îndeplinirea altor atribu ţii stabilite de c ătre conducerea Camerei. 
    (4) Resursele necesare func ţion ării sistemului de asigurare a calit ăţii 
(cheltuielile cu salariile, sporurile şi stimulentele acordate 
inspectorilor, cheltuielile de deplasare, alte chel tuieli materiale, 
inclusiv cele de capital) sunt asigurate pe seama c otelor alocate de c ătre 
Cameră, fiind prev ăzute în bugetul anual de venituri şi cheltuieli al DMCP. 
    ART. 3  
    (1) DMCP efectueaz ă verific ările pentru asigurarea calit ăţii prin 
inspectori principali, inspectori şi asisten ţi inspectori, care au calitatea 
de salaria ţi în cadrul aparatului executiv al Camerei, selecta ţi pe 
următoarele criterii: 
    - s ă aib ă preg ătire profesional ă şi experien ţă relevant ă în auditul 
statutar şi raportarea financiar ă; 
    - s ă aib ă preg ătire specific ă cu privire la efectuarea de inspec ţii de 
calitate; 
    - s ă nu le fie afectat ă independen ţa şi s ă nu se afle în conflict de 
interese cu auditorul financiar/firma de audit insp ectat ă. 
    (2) Inspectorii care efectueaz ă verific ări de asigurare a calit ăţii 
semnează anual declara ţia de conformitate cu cerin ţele profesionale ale 
Camerei privind controlul calit ăţii auditului. De asemenea, cu ocazia 
primirii delega ţiei de inspec ţie, declar ă dac ă se afl ă sau nu în una dintre 
situa ţiile de conflict de interese prev ăzute de Codul etic al 
profesioni ştilor contabili, în raport cu auditorul financiar s au firma de 
audit la care urmeaz ă s ă efectueze inspec ţia calit ăţii. 
    (3) Persoanele alese drept coordonatori ai echi pei de inspectori, precum 
şi membrii echipelor de inspectori sunt membri ai pr ofesiei. 
    (4) Consiliul pentru Supravegherea în Interes P ublic a Profesiei 
Contabile are dreptul de a participa la inspec ţii şi de a avea acces la 
dosarele de inspec ţie, foile de lucru şi alte documente relevante. 
 
    CAP. II  
    Programarea activit ăţii de inspec ţie a calit ăţii activit ăţii de audit 
 
    ART. 4  
    Programarea activit ăţii de inspec ţie desf ăşurat ă de c ătre DMCP se 
realizeaz ă, în principal, pe baza urm ătoarelor documente: 
    a) situa ţia auditorilor financiari, membri ai Camerei, perso ane fizice 
active şi firme de audit, c ărora Camera le-a acordat viza anual ă de 
exercitare a profesiei; 
    b) programul de inspec ţie trimestrial care prevede auditorii financiari 
a c ăror activitate urmeaz ă a fi revizuit ă pentru asigurarea calit ăţii, 
perioada supus ă revizuirii, precum şi echipele care efectueaz ă inspec ţia. 
    ART. 5  



    DMCP întocme şte şi prezint ă documentele prev ăzute la art. 4 lit. b) 
Biroului permanent al Consiliului Camerei, pentru a  fi aprobate. 
    ART. 6  
    DMCP, în exercitarea atribu ţiilor care îi revin conform art. 2 alin. 
(3), are dreptul de a fi informat periodic, pe baza  eviden ţelor 
Departamentului de servicii pentru membri, asupra s itua ţiei auditorilor 
financiari membri ai Camerei, persoane fizice activ e şi firme de audit, 
autorizate de Camer ă s ă exercite profesia în anul respectiv, precum şi 
asupra structurii misiunilor de audit statutar desf ăşurate la entit ăţi de 
interes public. 
    ART. 7  
    (1) DMCP va asigura cuprinderea auditorilor fin anciari în programele 
trimestriale de inspec ţie, astfel încât, de regul ă, fiecare membru al 
Camerei care a primit autoriza ţia de exercitare a profesiei s ă fie verificat 
o dat ă la 6 ani sau la 3 ani, în cazul auditorilor entit ăţilor de interes 
public, în condi ţiile stabilite prin regulamentul emis de Consiliul pentru 
Supravegherea în Interes Public a Profesiei Contabi le, conform prevederilor 
art. 31 alin. (2) din Ordonan ţa de urgen ţă a Guvernului nr. 90/2008  privind 
auditul statutar al situa ţiilor financiare anuale şi al situa ţiilor 
financiare anuale consolidate şi supravegherea în interes public a profesiei 
contabile, aprobat ă cu modific ări prin Legea nr. 278/2008 , cu modific ările 
şi complet ările ulterioare. 
    (2) Atunci când este necesar ă o expertiz ă şi pentru a se asigura 
încadrarea în termenul de repetare a reviziilor pen tru asigurarea calit ăţii 
activit ăţii auditorilor statutari şi firmelor de audit ale entit ăţilor de 
interes public, la inspec ţii pot participa, cu aprobarea Consiliului pentru 
Supravegherea în Interes Public a Profesiei Contabi le, şi exper ţi care nu 
sunt inspectori, dar care ac ţioneaz ă sub controlul unui inspector, cu 
respectarea condi ţiilor referitoare la independen ţă. 
    ART. 8  
    (1) Prevederile programelor de inspec ţie vor fi comunicate, în scris, 
membrilor prev ăzuţi a fi inspecta ţi, ace ştia exprimându- şi disponibilitatea, 
în perioada propus ă sau într-o alt ă perioad ă, dar nu mai îndep ărtat ă decât 
cu dou ă s ăpt ămâni, în condi ţiile art. 6 alin. (2) din Hot ărârea Consiliului 
Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 187/ 2010  pentru aprobarea 
Procedurilor privind programarea şi desf ăşurarea inspec ţiilor de calitate a 
activit ăţii de audit financiar şi a altor activit ăţi desf ăşurate de 
auditorii financiari. 
    (2) Eventualele modific ări în programele de inspec ţie trimestriale vor 
fi aduse la cuno ştin ţa Consiliului Camerei înainte de începerea inspec ţiei 
la membrii respectivi sau imediat dup ă aceea, în cazul primirii unor sarcini 
urgente. 
    ART. 9  
    Documentele de planificare a inspec ţiilor trebuie întocmite şi p ăstrate 
astfel încât s ă se asigure confiden ţialitatea obiectivelor inspec ţiei. 
 
    CAP. III  
    Organizarea revizuirilor pentru asigurarea cali t ăţii activit ăţii de 
audit 
 
    ART. 10  
    Revizuirile pentru asigurarea calit ăţii activit ăţii de audit şi a 
activit ăţilor conexe se efectueaz ă pe baza procedurilor emise de Camer ă, în 
ordinea şi la datele prev ăzute în programele de inspec ţie trimestriale. 
    ART. 11  
    Principalele obiective ale inspec ţiei calit ăţii activit ăţii de audit 
financiar sunt urm ătoarele: 



    a) cunoa şterea ariei de cuprindere a activit ăţii de audit financiar şi a 
altor servicii profesionale, pe baza examin ării con ţinutului scrisorilor de 
misiune/contractelor de prest ări de servicii, precum şi a concordan ţei 
acestora cu Standardele interna ţionale de audit (ISA) sau cu Standardele de 
audit intern sau alte standarde relevante, precum şi cu normele şi 
reglement ările emise de Camer ă şi de organismul de supraveghere public ă; 
    b) verificarea conformit ăţii activit ăţii desf ăşurate cu datele înscrise 
în cererea/declara ţia pentru ob ţinerea autoriza ţiei de exercitare a 
profesiei; corectitudinea raport ării veniturilor din activitatea de audit 
financiar, audit statutar, precum şi alte servicii profesionale, a achit ării 
integrale şi la termen a cotiza ţiilor şi a celorlalte obliga ţii c ătre 
Cameră; 
    c) îndeplinirea obliga ţiilor cu privire la preg ătirea continu ă a 
auditorilor financiari, precum şi la frecventarea cursurilor suplimentare 
pentru auditorii financiari monitoriza ţi pentru rezultate nesatisf ăcătoare; 
    d) verificarea implement ării de c ătre firma de audit/auditorul financiar 
persoan ă fizic ă a unui sistem intern de control al calit ăţii conform ISQC 1 
şi ISA 220 pentru misiunile de audit al situa ţiilor financiare ale 
entit ăţilor cu care a încheiat contracte de prest ări de servicii sau alte 
misiuni efectuate în calitate de auditor financiar;  
    e) evaluarea sistemului intern de asigurare a c alit ăţii sub aspectul 
conformit ăţii cu ISA relevante şi cu cerin ţele de independen ţă prev ăzute de 
Codul etic al profesioni ştilor contabili; 
    f) verificarea elabor ării de c ătre firmele de audit/auditorii financiari 
persoane fizice, pentru entit ăţile aflate sub supravegherea Autorit ăţii de 
Supraveghere Financiar ă, precum şi a oric ăror entit ăţi definite prin lege 
sau reglement ări ca entit ăţi de interes public, a unor proceduri de 
revizuire a asigur ării calit ăţii, specifice acestor categorii de misiuni; 
    g) inspectarea foilor de lucru ale misiunii de audit al situa ţiilor 
financiare, selectat ă pentru revizuirea gradului de adecvare a controlul ui 
calit ăţii, pentru a evalua: 
    ● conformitatea cu standardele profesionale şi cu cerin ţele normative şi 
legale; 
    ● respectarea prevederilor referitoare la efectuarea  propriu-zis ă a 
auditului financiar în conformitate cu ISA şi procedurile de audit elaborate 
de Camer ă; 
    h) verificarea modului de respectare a preveder ilor Normelor privind 
stabilirea num ărului mediu minim de ore pentru finalizarea unei mi siuni de 
audit financiar, aprobate prin Hot ărârea Consiliului Camerei Auditorilor 
Financiari din România nr. 44/2005 . 
    Pân ă la data de 15 februarie a fiec ărui an, Camera Auditorilor 
Financiari din România va publica pe site-ul propri u nivelul mediu al 
onorariului orar rezultat din inspec ţiile de calitate efectuate în 
exerci ţiul anterior; 
    i) verificarea implement ării de c ătre firma de audit/auditorul financiar 
persoan ă fizic ă, în temeiul obliga ţiilor stabilite prin Hot ărârea 
Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din Româ nia nr. 91/2007  privind 
aplicarea legisla ţiei specifice privind combaterea şi prevenirea 
opera ţiunilor de sp ălare a banilor şi/sau de finan ţare a actelor de terorism 
de c ătre auditorii financiari, a unor proceduri specific e, aplicabile 
clien ţilor de audit şi ai altor servicii profesionale, pentru identifica rea 
cazurilor de intermediere de c ătre ace ştia a actelor de terorism şi/sau de 
spălare a banilor astfel cum sunt acestea definite pri n Legea nr. 656/2002  
pentru prevenirea şi sanc ţionarea sp ăl ării banilor, precum şi pentru 
instituirea unor m ăsuri de prevenire şi combatere a finan ţării terorismului, 
republicat ă, cu modific ările ulterioare; 



    j) evaluarea con ţinutului celui mai recent raport privind transparen ţa, 
publicat de auditorii sau firmele de audit inspecta te, care au efectuat 
misiuni de audit statutar la entit ăţi de interes public. 
    ART. 12  
    (1) Procedurile de revizuire pentru asigurarea calit ăţii în realizarea 
misiunilor de audit financiar, inclusiv audit statu tar, revizuire a 
situa ţiilor financiare, misiuni de asigurare, audit inter n şi alte misiuni 
şi servicii profesionale în conformitate cu standard ele interna ţionale în 
domeniu, precum şi alte activit ăţi desf ăşurate de auditorii financiari sunt 
elaborate de c ătre DMCP sub forma "listelor obiectivelor de inspec ţie", pe 
naturi de misiuni, pe care le prezint ă spre aprobare Consiliului Camerei şi 
spre avizare Consiliului pentru Supravegherea în In teres Public a Profesiei 
Contabile. 
    (2) Hot ărârile de aprobare a acestor proceduri de revizuire  a calit ăţii 
auditului se public ă în Monitorul Oficial al României, Partea I. 
    ART. 13  
    (1) În func ţie de factorii de risc materializa ţi în: 
    a) num ărul de clien ţi - societ ăţi cotate la burs ă; 
    b) num ărul entit ăţilor considerate a fi de interes public; 
    c) rezultatele anterioare ale inspec ţiilor pentru asigurarea calit ăţii, 
inclusiv: 
      (i) înc ălcarea cerin ţelor de preg ătire profesional ă continu ă; 
      (ii) înc ălcarea principiului independen ţei; 
      (iii) deficien ţe în proiectul sau conformitatea cu sistemul societ ăţii 
de control al calit ăţii, 
    Consiliul Camerei poate s ă dispun ă efectuarea controlului calit ăţii 
activit ăţii desf ăşurate de membrii Camerei la perioade mai mici decât  cele 
prev ăzute la art. 7 alin. (1). 
    (2) Camera poate organiza periodic ac ţiuni pentru documentarea, 
informarea, analiza şi urm ărirea implement ării unor noi reglement ări, 
verificarea remedierii deficien ţelor constatate cu ocazia inspec ţiilor 
anterioare; astfel de ac ţiuni pot fi organizate şi de c ătre Consiliul pentru 
Supravegherea în Interes Public a Profesiei Contabi le prin sistemul de 
investiga ţii instituit prin Ordonan ţa de urgen ţă a Guvernului nr. 90/2008  
privind auditul statutar al situa ţiilor financiare anuale şi al situa ţiilor 
financiare anuale consolidate şi supravegherea în interes public a profesiei 
contabile, aprobat ă prin Legea nr. 278/2008 , cu modific ările şi complet ările 
ulterioare. 
    ART. 14  
    Durata verific ării se stabile şte în func ţie de natura inspec ţiei, de 
volumul activit ăţii firmei de audit/auditorului financiar persoan ă fizic ă, 
ce urmeaz ă a fi inspectat ă, precum şi de al ţi factori care pot influen ţa 
aria de cuprindere a inspec ţiei (de exemplu: achizi ţionarea de c ătre firm ă a 
unei p ăr ţi semnificative a afacerilor unei alte societ ăţi sau renun ţarea la 
o parte semnificativ ă a afacerilor sale, înainte de începerea inspec ţiei). 
    ART. 15  
    Inspec ţia se efectueaz ă în totalitate sau prin sondaj, în raport cu 
volumul activit ăţii membrilor Camerei, precum şi cu frecven ţa abaterilor 
constatate anterior, cuprinzându-se un num ăr reprezentativ de rapoarte şi 
documente, care s ă permit ă formularea unor concluzii temeinice asupra 
caracterului adecvat al sistemului de control al ca lit ăţii, conformit ăţii cu 
acesta şi asupra modului de respectare a dispozi ţiilor normative din 
domeniul auditului financiar şi a altor servicii profesionale şi activit ăţi 
desf ăşurate de auditori, conform standardelor interna ţionale şi altor 
reglement ări legale. 
    ART. 16  
    (1) Persoanele împuternicite s ă exercite, în numele Camerei, revizuirea 
calit ăţii activit ăţii desf ăşurate de membrii s ăi în exercitarea profesiei 



trebuie s ă respecte prevederile Codului etic al profesioni ştilor 
contabili*), normele profesionale emise de Camer ă, precum şi regulamentele 
emise de Consiliul pentru Supravegherea în Interes Public a Profesiei 
Contabile. 
___________ 
    *) Codul etic al profesioni ştilor contabili a fost aprobat prin 
Hot ărârea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari di n România nr. 
53/2013 , publicat ă în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 24  din 13 
ianuarie 2014. 
 
    (2) Pentru fiecare inspec ţie trebuie s ă fie desemnat un coordonator al 
echipei de inspectori. 
    ART. 17  
    (1) Prin derogare de la principiul confiden ţialit ăţii, auditorii 
financiari inspecta ţi au datoria profesional ă de a prezenta informa ţii 
confiden ţiale pentru a se conforma controlului calit ăţii efectuat de 
organismul profesional, în conformitate cu cerin ţele Codului etic al 
profesioni ştilor contabili adoptat de Camer ă. 
    (2) La solicitarea echipei de inspectori, audit orii au obliga ţia: 
    a) s ă pun ă la dispozi ţie toate documentele justificative şi s ă dea toate 
explica ţiile necesare verific ării corectitudinii datelor din raportul anual 
al membrilor, din cererea/declara ţia pentru ob ţinerea autoriza ţiei de 
exercitare a profesiei, inclusiv a veniturilor din activitatea de audit, 
precum şi a achit ării cotiza ţiilor şi a celorlalte obliga ţii c ătre Camer ă; 
    b) s ă asigure accesul inspectorilor care efectueaz ă revizuirea privind 
asigurarea calit ăţii, la dosarele de misiune, foile de lucru, dosarel e 
permanente, situa ţiile financiare proprii ale firmei, actele şi documentele 
de orice fel pe care le gestioneaz ă sau le au în p ăstrare, care intr ă sub 
inciden ţa revizuirii şi servesc pentru documentarea probelor care sus ţin 
concluziile inspec ţiei; 
    c) s ă recunoasc ă constat ările inspec ţiei pentru asigurarea calit ăţii, 
prin semnarea notelor de inspec ţie, şi s ă comunice în scris Camerei, la 
termenele fixate, modul de aplicare a ac ţiunilor şi m ăsurilor stabilite în 
urma inspec ţiei. 
    Cazurile de semnare cu obiec ţiuni a Notei de inspec ţie se solu ţioneaz ă 
conform Procedurilor specifice emise de Camer ă ( Hot ărârea Consiliului 
Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 50/2 012  pentru aprobarea 
Normelor privind aplicarea art. 17 alin. (2) lit. c ) din Normele privind 
revizuirea calit ăţii activit ăţii de audit financiar şi a altor activit ăţi 
desf ăşurate de auditorii financiari, aprobate prin Hot ărârea Consiliului 
Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 168/ 2010 , publicat ă în 
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 138 di n 15 martie 2013) şi 
avizate de Consiliul pentru Supravegherea în Intere s Public a Profesiei 
Contabile. 
    (3) În cazurile nepermiterii accesului inspecto rilor la documentele de 
lucru ale misiunilor, în vederea efectu ării revizuirii calit ăţii 
activit ăţii, solicit ărilor repetate ale reprogram ării inspec ţiilor sau 
netransmiterii în scris a confirm ării vizitei programate de Camer ă, aceste 
fapte se consider ă incidente în domeniul propriu de activitate, Consi liul 
Camerei fiind în drept s ă dispun ă, în astfel de cazuri, sanc ţionarea 
auditorilor financiari în cauz ă, potrivit prevederilor Ordonan ţei de urgen ţă 
a Guvernului nr. 75/1999 , republicat ă, cu modific ările şi complet ările 
ulterioare, şi ale Regulamentului de organizare şi func ţionare a Camerei 
Auditorilor Financiari din România, aprobat prin Hot ărârea Guvernului nr. 
433/2011 . 
    ART. 18  
    Echipa de inspec ţie desemnat ă s ă efectueze verificarea calit ăţii 
auditului consemneaz ă constat ările în cadrul Notei de inspec ţie. 



    ART. 19  
    (1) Nota de inspec ţie este un document bilateral, încheiat între p ăr ţi 
(echipa de inspectori, pe de o parte, şi auditorul financiar inspectat, pe 
de alt ă parte), care se întocme şte în dou ă exemplare şi se înregistreaz ă la 
auditorul financiar inspectat. 
    (2) Un exemplar al Notei de inspec ţie este luat de organele de 
inspec ţie, care au obliga ţia s ă îl înregistreze la Secretariatul Camerei. 
    ART. 20  
    (1) În Nota de inspec ţie se înscriu, documentat, aspectele de 
neconformitate cu ISA relevante, cu normele şi procedurile de audit emise de 
Cameră şi cu prevederile Codului etic al profesioni ştilor contabili, 
constatate ca urmare a inspec ţiei. 
    (2) Modelul Notei de inspec ţie se stabile şte de c ătre DMCP, cu acordul 
Consiliului Camerei şi avizarea ulterioar ă de c ătre Consiliul pentru 
Supravegherea în Interes Public a Profesiei Contabi le. 
    (3) În Nota de inspec ţie şi în anexele la aceasta se vor men ţiona 
concret elementele sondajelor efectuate la auditoru l financiar inspectat, 
documentele şi eviden ţele supuse inspec ţiei, r ăspunderea organelor de 
inspec ţie revenind numai în leg ătur ă cu acestea. 
    ART. 21  
    Nota de inspec ţie va cuprinde, orientativ, urm ătoarele elemente: 
    a) componen ţa echipei de inspec ţie, delega ţia în baza c ăreia s-a 
efectuat inspec ţia de asigurare a calit ăţii, data sau perioada la care s-a 
efectuat inspec ţia; 
    b) datele de identificare ale auditorului contr olat; 
    c) datele de identificare ale asocia ţilor şi auditorilor financiari care 
reprezint ă auditorul controlat; 
    d) perioada supus ă controlului, clien ţii de audit ale c ăror situa ţii 
financiare au fost auditate în perioada respectiv ă şi identificarea 
dosarelor de audit selectate pentru inspec ţia de asigurare a calit ăţii; 
    e) date referitoare la modul în care auditorul controlat şi auditorii 
asocia ţi ai acestuia şi-au îndeplinit obliga ţiile fa ţă de Camer ă privind 
determinarea şi plata cotiza ţiilor fixe şi a celor variabile, precum şi 
modul de respectare a normelor privind asigurarea p rofesional ă, depunerea 
raportului anual, participarea la cursurile de preg ătire profesional ă 
continu ă; 
    f) obiectivele pe care auditorul financiar cont rolat le-a abordat în 
realizarea misiunii, potrivit cerin ţelor Standardelor interna ţionale de 
audit relevante, normelor şi procedurilor de audit emise de Camer ă şi ale 
cadrului legal de raportare financiar ă; 
    g) obiectivele pe care auditorul controlat nu l e-a abordat, potrivit 
cerin ţelor reglement ărilor de mai sus; 
    h) motiva ţia auditorului controlat cu privire la neîndeplinir ea 
obiectivelor urm ărite; 
    i) calificativul ob ţinut de c ătre auditorul supus reviziei de calitate; 
    j) concluzii şi recomand ări pentru m ăsuri corective; 
    k) data şi semn ăturile membrilor echipei de inspec ţie şi a auditorului 
financiar verificat. 
    ART. 22  
    Nota de inspec ţie şi celelalte documente de inspec ţie vor fi 
înregistrate, arhivate şi p ăstrate de Camer ă timp de 7 ani de la efectuarea 
controlului şi valorificarea rezultatelor acestuia. 
    ART. 23  
    Fiecare obiectiv din lista de obiective se va c ompleta cu "Da" sau "Nu", 
în func ţie de modul în care auditorul supus inspec ţiei a r ăspuns cerin ţelor 
ISA aplicabile, normelor şi procedurilor de audit, f ăcându-se referire la 
deficien ţele constatate şi cauzele pentru care unele obiective nu au fost 
abordate. 



    ART. 24  
    (1) Evaluarea calit ăţii se face prin raportarea num ărului obiectivelor 
aferente capitolelor din proceduri, referitoare în mod direct la calitatea 
dosarului de audit (f ăr ă luarea în considerare a cap. II şi III care cuprind 
exclusiv obiective ce nu ţin de calitatea dosarului de audit) pentru care 
r ăspunsul este "Da", la num ărul total de obiective şi stabilirea unui 
procentaj cuprins între 0% şi 100%. 
    (2) În func ţie de acest procentaj, auditorul inspectat va ob ţine un 
calificativ dup ă cum urmeaz ă: 
*T* 
┌────────────┬───────┬───────┬───────┬─────────┐ 
│ Procentaj  │  > 35 │ 36-70 │ 71-85 │ 86-100  │ 
├────────────┼───────┼───────┼───────┼─────────┤ 
│Calificativ │   D   │   C   │   B   │    A    │ 
└────────────┴───────┴───────┴───────┴─────────┘ 
*ST* 
 
    (3) În cazul auditorilor financiari care partic ip ă la misiuni de audit 
financiar, revizuire, asigurare, audit intern sau a lte servicii 
profesionale, în calitate de salaria ţi ai unor firme de audit sau ai altor 
entit ăţi, în evaluare nu va fi cuprins obiectivul privind inspectarea foilor 
de lucru ale misiunii de audit al situa ţiilor financiare, selectat ă pentru 
revizuirea gradului de adecvare a controlului calit ăţii. Ca urmare, 
auditorii afla ţi în aceast ă situa ţie nu vor primi calificativ. 
    ART. 25  
    Potrivit prevederilor Codului etic al profesion i ştilor contabili, 
inspectorii DMCP au obliga ţia de a respecta confiden ţialitatea informa ţiilor 
dobândite cu ocazia inspec ţiilor pentru asigurarea calit ăţii, atât a celor 
referitoare la activitatea auditorului financiar, c ât şi a celor referitoare 
la clien ţii acestuia. 
    ART. 26  
    Conducerea executiv ă a Camerei este în drept s ă emit ă, în aten ţia 
auditorilor financiari inspecta ţi, scrisori prin care s ă fac ă recomand ări 
pentru corectarea sistemului propriu de control al calit ăţii, conformitatea 
cu politicile şi procedurile adoptate, completarea dosarelor de lu cru 
inspectate cu probele de audit nedocumentate coresp unz ător. 
    ART. 27  
    Recomand ările efectuate de Camer ă ca urmare a verific ărilor calit ăţii 
activit ăţii de audit vor fi urm ărite de auditorul membru într-o perioad ă 
rezonabil ă de timp, stabilit ă de comun acord cu echipa de inspectori din 
cadrul DMCP. 
    ART. 28  
    (1) Auditorul inspectat va transmite Camerei un  r ăspuns în scris cu 
privire la modul de realizare a m ăsurilor recomandate atât în Nota de 
inspec ţie, cât şi în Scrisoarea de aten ţionare, referindu-se inclusiv la 
acţiunile planificate şi la data finaliz ării şi implement ării acestora. 
    (2) În cazul în care recomand ările la care se face referire la alin. (1) 
nu sunt puse în practic ă, auditorul financiar sau firma de audit, dac ă este 
cazul, va face obiectul sistemului de investiga ţii şi sanc ţiuni, a şa cum 
este prev ăzut de art. 32 din Ordonan ţa de urgen ţă a Guvernului nr. 90/2008 , 
aprobat ă cu modific ări prin Legea nr. 278/2008 , cu modific ările şi 
complet ările ulterioare. 
    ART. 29  
    (1) Camera monitorizeaz ă, pe parcursul a 3 inspec ţii consecutive, 
auditorii financiari care au ob ţinut la inspec ţia calit ăţii calificativele 
D, C şi B, prin stabilirea de m ăsuri pentru remedierea neconformit ăţilor şi 
aplicarea, dup ă caz, de sanc ţiuni disciplinare, în care scop Camera emite 
proceduri de lucru. 



    (2) M ăsurile pe care Camera este în drept s ă le aplice în perioada de 
monitorizare a auditorilor financiari descri şi la alineatul precedent sunt 
diferen ţiate dup ă cum urmeaz ă: 
    A. Pentru calificativul D 
    1. M ăsuri ce se vor lua la prima inspec ţie în urma c ăreia s-a stabilit 
un procentaj corespunz ător acestui calificativ: 
    a) repetarea inspec ţiei dup ă maximum un an, cheltuielile ocazionate de 
aceast ă nou ă inspec ţie urmând a fi suportate integral de c ătre auditorii 
financiari în cauz ă, în conformitate cu decontul de cheltuieli; 
    b) participarea la cursuri suplimentare de preg ătire profesional ă, al 
căror tarif va fi suportat integral de c ătre cei în cauz ă; 
    c) aplicarea de sanc ţiuni disciplinare: 
    - mustrare; 
    - avertisment scris; 
    - suspendarea dreptului de exercitare a activit ăţii de audit financiar 
pe o perioad ă de la 3 luni la 6 luni; 
    - retragerea calit ăţii de membru al Camerei. 
    2. M ăsuri ce se vor lua pentru a doua inspec ţie în urma c ăreia s-a 
stabilit un procentaj corespunz ător acestui calificativ: 
    a) repetarea inspec ţiei dup ă maximum un an, cheltuielile ocazionate de 
aceast ă nou ă inspec ţie urmând a fi suportate integral de c ătre auditorii 
financiari în cauz ă, în conformitate cu decontul de cheltuieli; 
    b) participarea la cursuri suplimentare de preg ătire profesional ă, al 
căror tarif va fi suportat integral de c ătre cei în cauz ă; 
    c) aplicarea de sanc ţiuni disciplinare: 
    - avertisment scris; 
    - suspendarea dreptului de exercitare a activit ăţii de audit financiar 
pe o perioad ă de la 3 luni la 6 luni; 
    - retragerea calit ăţii de membru al Camerei. 
    3. M ăsuri ce se vor lua pentru a treia inspec ţie în urma c ăreia s-a 
stabilit un procentaj corespunz ător acestui calificativ: 
    - aplicarea de sanc ţiuni disciplinare: 
    ● suspendarea dreptului de exercitare a activit ăţii de audit financiar 
pe o perioad ă de la 3 luni la 6 luni; 
    ● retragerea calit ăţii de membru al Camerei. 
    B. Pentru calificativul C 
    1. M ăsuri ce se vor lua la prima inspec ţie în urma c ăreia s-a stabilit 
un procentaj corespunz ător acestui calificativ: 
    a) repetarea inspec ţiei dup ă maximum un an, cheltuielile ocazionate de 
aceast ă nou ă inspec ţie urmând a fi suportate integral de c ătre auditorii 
financiari în cauz ă, în conformitate cu decontul de cheltuieli; 
    b) participarea la cursuri suplimentare de preg ătire profesional ă, al 
căror tarif va fi suportat integral de c ătre cei în cauz ă; 
    c) aplicarea de sanc ţiuni disciplinare: 
    - mustrare; 
    - avertisment scris. 
    2. M ăsuri ce se vor lua pentru a doua inspec ţie în urma c ăreia s-a 
stabilit un procentaj corespunz ător acestui calificativ: în acest caz, 
membrul Camerei intr ă sub inciden ţa sanc ţiunilor prev ăzute pentru 
calificativul D. 
    C. Pentru calificativul B 
    1. M ăsuri ce se vor lua la prima inspec ţie în urma c ăreia s-a stabilit 
un procentaj corespunz ător acestui calificativ: 
    a) participarea la cursuri suplimentare de preg ătire profesional ă, al 
căror tarif va fi suportat integral de c ătre cei în cauz ă; 
    b) aplicarea de sanc ţiuni disciplinare cu avertisment scris. 
    2. M ăsuri ce se vor lua pentru a doua inspec ţie în urma c ăreia s-a 
stabilit un procentaj corespunz ător acestui calificativ: 



    a) participarea la cursuri suplimentare de preg ătire profesional ă, al 
căror tarif va fi suportat integral de c ătre cei în cauz ă; 
    b) aplicarea de sanc ţiuni disciplinare cu avertisment scris. 
    ART. 30  
    (1) În func ţie de relevan ţa neconformit ăţilor constatate în urma 
acţiunilor de control, precum şi în cazul în care nu se aplic ă recomand ările 
Camerei, inspectorii DMCP pot propune, pe lâng ă măsurile de întocmire a 
documentelor potrivit normelor şi reglement ărilor legale, oricare dintre 
măsurile de sanc ţionare prev ăzute la art. 29, potrivit procedurilor 
disciplinare şi competen ţelor stabilite prin Regulamentul de organizare şi 
func ţionare a Camerei Auditorilor Financiari din România , aprobat prin 
Hot ărârea Guvernului nr. 433/2011 . 
    (2) Sanc ţiunile aplicate pentru calitatea necorespunz ătoare a 
activit ăţii desf ăşurate de auditorii financiari vor fi publicate prin  
intermediul mijloacelor de comunicare ale Camerei. 
    (3) În cazurile în care în cursul unei inspec ţii s-a constatat c ă un 
raport privind transparen ţa con ţine informa ţii denaturate semnificativ, 
inclusiv cele cu privire la eficien ţa sistemului de control al calit ăţii 
firmei de audit, Camera poate recomanda auditorului  inspectat amendarea f ăr ă 
întârziere a acestui raport, informând despre aceas ta Consiliul pentru 
Supravegherea în Interes Public a Profesiei Contabi le. 
    ART. 31  
    (1) În baza constat ărilor din notele de inspec ţie prezentate de organele 
de inspec ţie, Camera întocme şte şi prezint ă Consiliului pentru Supravegherea 
în Interes Public a Profesiei Contabile un raport a nual, rezumând 
rezultatele globale ale sistemului de asigurare a c alit ăţii, f ăr ă 
specificarea detaliilor legate de anumi ţi auditori financiari - membri ai 
Camerei sau clien ţi ai acestora. 
    (2) Consiliul pentru Supravegherea în Interes P ublic a Profesiei 
Contabile, dup ă analizarea raportului anual, este în drept s ă emit ă în 
aten ţia Camerei recomand ări şi instruc ţiuni, sub orice form ă. Camera este 
autoritatea competent ă pentru efectuarea de revizuiri pentru asigurarea 
calit ăţii serviciilor prestate de auditori sau de firmele de audit. 
    (3) Dup ă analizarea de c ătre Consiliul pentru Supravegherea în Interes 
Public a Profesiei Contabile, raportul se public ă pe site-ul Camerei şi este 
disponibil pentru informarea autorit ăţilor de reglementare ale entit ăţilor 
auditate. 
    ART. 32  
    Şeful DMCP poate fi invitat s ă participe la şedin ţele Consiliului 
Camerei şi ale Consiliului pentru Supravegherea în Interes P ublic a 
Profesiei Contabile în care sunt dezb ătute documentele de control şi 
măsurile propuse de DMCP. 
    ART. 33  
    (1) În în ţelesul art. 57 alin. (3) din Regulamentul de organi zare şi 
func ţionare a Camerei Auditorilor Financiari din România , aprobat prin 
Hot ărârea Guvernului nr. 433/2011 , monitorizarea activit ăţii auditorilor 
financiari activi se organizeaz ă şi se desf ăşoar ă potrivit Normelor privind 
controlul calit ăţii activit ăţii de audit financiar, emise de Camer ă, care 
prev ăd, în principal, urm ătoarele: 
    a) auditorii financiari activi, membri ai Camer ei, au obliga ţia de a 
întocmi şi de a prezenta acesteia, pân ă la data de 31 martie a anului 
următor celui de raportare, un raport anual asupra acti vit ăţii desf ăşurate 
în anul anterior; 
    b) auditorii financiari, membri ai Camerei, car e sunt angaja ţi, 
administratori sau asocia ţi/ac ţionari ai unei persoane juridice şi nu 
efectueaz ă audit financiar în nume propriu, au obliga ţia de a transmite 
Camerei, în acela şi termen, o declara ţie în care vor specifica aceast ă 
situa ţie; 



    c) nedepunerea raportului ori a declara ţiei la termenul stabilit 
constituie abatere disciplinar ă şi se sanc ţioneaz ă potrivit Regulamentului 
de organizare şi func ţionare a Camerei Auditorilor Financiari din România , 
aprobat prin Hot ărârea Guvernului nr. 433/2011 ; 
    d) auditorii financiari şi persoanele juridice care efectueaz ă auditul 
statutar al entit ăţilor de interes public public ă pe website-ul propriu un 
raport anual privind transparen ţa, în conformitate cu art. 46 din Ordonan ţa 
de urgen ţă a Guvernului nr. 90/2008 , aprobat ă cu modific ări prin Legea nr. 
278/2008 , cu modific ările şi complet ările ulterioare. 
    (2) Potrivit art. 57 alin. (4) din Regulamentul  de organizare şi 
func ţionare a Camerei Auditorilor Financiari din România , aprobat prin 
Hot ărârea Guvernului nr. 433/2011 , Camera verific ă prin inspec ţii realitatea 
şi conformitatea cu cerin ţele legale a informa ţiilor cuprinse în rapoartele 
înaintate Camerei de c ătre auditorii financiari activi, membri ai acesteia . 
    De asemenea, evalueaz ă con ţinutul celui mai recent raport privind 
transparen ţa, publicat de auditori sau persoanele juridice. 
    ART. 34  
    Responsabilitatea final ă pentru sistemul de asigurare extern ă a 
calit ăţii pentru auditorii financiari şi firmele de audit care efectueaz ă 
auditul statutar la entit ăţi de interes public apar ţine Consiliului pentru 
Supravegherea în Interes Public a Profesiei Contabi le. 
 
                         _________ 
 


