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    În temeiul prevederilor: 
    - art. 6 alin. (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; şi 
    - art. 29 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 di n România nr. 
49/2013 , 
 
    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 Procedurile pentru aplicarea art. 29 din Normele p rivind 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. 49/2013 , prev ăzute în anexa care face parte integrant ă 
din prezenta hot ărâre. 
    ART. 2  
    La data intr ării în vigoare a prezentei hot ărâri se abrog ă Hot ărârea 
Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din Româ nia nr. 169/2010  privind 
aprobarea Procedurilor pentru aplicarea art. 29 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. 627 din 6 septembrie 2010, cu modific ările şi complet ările 
ulterioare. 
    ART. 3  
    Departamentul de monitorizare şi competen ţă profesional ă şi Departamentul de 
admitere, preg ătire continu ă şi stagiari vor urm ări punerea în aplicare a 
procedurilor prev ăzute la art. 1. 
    ART. 4  
    Prezenta hot ărâre se comunic ă, spre avizare, Consiliului pentru Supravegherea 
în Interes Public a Profesiei Contabile. 
    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. 50. 
 
 



    ANEX Ă 
 
                                   PROCEDURI 
            pentru aplicarea art. 29 din Normele pr ivind 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. 49/2013  
 
    I. Camera Auditorilor Financiari din România (C AFR) monitorizeaz ă, pe 
parcursul a 3 inspec ţii anuale, efectuate pe parcursul a 3 ani consecuti vi, 
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, 
după caz, de sanc ţiuni disciplinare, în urm ătoarele condi ţii: 
    1. Constatarea modului de remediere a neconform it ăţilor re ţinute cu ocazia 
primei inspec ţii se face prin repetarea inspec ţiei, de c ătre personalul 
Departamentului de monitorizare şi competen ţă profesional ă (DMCP), în cadrul 
celor 3 ani de monitorizare prev ăzuţi la art. 29 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 CAFR nr. 49/2013 . 
    2. Programarea repet ării inspec ţiei se va face pe baza informa ţiilor privind 
data desf ăşur ării primei inspec ţii, precum şi a calificativului atribuit cu 
aceast ă ocazie, potrivit procedurilor existente, respectiv  transmiterea scrisorii 
de anun ţare a inspec ţiei, primirea confirm ării auditorului şi includerea ac ţiunii 
în programul de activitate. Cu aceea şi ocazie poate fi programat ă şi inspec ţia de 
calitate asupra activit ăţii desf ăşurate de auditorii financiari în perioada 
curent ă, cu condi ţia aloc ării unui fond de timp rezonabil pentru constatarea 
modului de remediere a neconformit ăţilor re ţinute cu ocazia primei inspec ţii. 
    3. Desf ăşurarea inspec ţiei de calitate se va efectua conform normelor şi 
procedurilor CAFR, astfel: 
    a) obiectivele şi foile de lucru constatate ca insuficient fundamen tate, cu 
ocazia primei inspec ţii, vor fi reverificate, urm ărindu-se modul în care 
auditorul financiar a remediat lipsurile constatate  la inspec ţia anterioar ă; 
    b) r ăspunsul transmis în scris CAFR, de c ătre auditorii financiari, asupra 
modului de ducere la îndeplinire a recomand ărilor acesteia va fi evaluat sub 
aspectul realit ăţii pe baza datelor şi informa ţiilor ob ţinute cu ocazia repet ării 
inspec ţiei; 
    c) în ceea ce prive şte stadiul m ăsurilor aplicate pentru remedierea 
neconformit ăţilor, precum şi faptul dac ă auditorii financiari au participat la 
cursurile suplimentare de preg ătire profesional ă, se vor face preciz ările 
necesare în nota de inspec ţie. 
    4. În cazul auditorilor financiari care au ob ţinut calificativul D, potrivit 
art. 29 alin. (2) lit. A din Normele privind revizu irea calit ăţii activit ăţii de 
audit financiar şi a altor activit ăţi desf ăşurate de auditorii financiari, 
aprobate prin Hot ărârea Consiliului CAFR nr. 49/2013 , inspec ţia de calitate 
urmeaz ă a se repeta de dou ă ori, la intervale de câte un an, "cheltuielile 
ocazionate urmând a fi suportate de auditorii finan ciari în cauz ă, în 
conformitate cu decontul de cheltuieli". În baza de contului de cheltuieli, CAFR 
va factura valoarea cheltuielilor ocazionate de rep etarea inspec ţiei. 
    5. Procedura prev ăzut ă la pct. 3 se aplic ă şi auditorilor financiari care au 
obţinut calificativul C, dup ă a doua inspec ţie, în cadrul perioadei de 
monitorizare de 3 ani. 
    II. În func ţie de gradul de îndeplinire a obliga ţiilor restante şi de 
eliminare a neconformit ăţilor, la propunerea echipelor de inspec ţie, Consiliul 
CAFR este în drept s ă ia urm ătoarele m ăsuri: 
    1. În situa ţia remedierii deficien ţelor: 



    a) încetarea efectelor sanc ţiunii aplicate dup ă prima inspec ţie, aceast ă 
măsur ă urmând a fi adus ă la cuno ştin ţă, în scris, auditorilor financiari 
implica ţi; 
    b) radierea auditorilor financiari din lista pu blicat ă pe site-ul CAFR, 
cuprinzând nominalizarea persoanelor care au ob ţinut calificative profesionale 
necorespunz ătoare, aceast ă măsur ă urmând a fi scoas ă în eviden ţă printr-un 
comunicat al CAFR postat pe site. 
    2. În situa ţia men ţinerii deficien ţelor: 
    a) participarea la cursuri suplimentare, organi zate anual de CAFR, cu 
suportarea costurilor de c ătre auditorii financiari, sau de c ătre firma de audit, 
după caz; 
    b) aplicarea sanc ţiunii superioare celei aplicate ini ţial, pe scara 
gravit ăţii abaterilor, mergând pân ă la retragerea autoriz ării, potrivit art. 29 
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 CAFR nr. 49/2013 , respectiv art. 73-76 din Regulamentul de organiza re 
şi func ţionare a Camerei Auditorilor Financiari din România , aprobat prin 
Hot ărârea Guvernului nr. 433/2011 , potrivit informa ţiilor din tabelul prev ăzut în 
anexa care face parte integrant ă din prezentele proceduri. 
    III. Auditorii financiari a c ăror activitate a fost evaluat ă la prima 
inspec ţie cu calificativul D, C sau B sunt obliga ţi s ă participe la cursurile 
suplimentare anuale de preg ătire profesional ă, al c ăror tarif va fi suportat 
integral de cei în cauz ă, în urm ătoarele condi ţii: 
    1. La cursurile suplimentare anuale de preg ătire profesional ă particip ă 
auditorii financiari care au ob ţinut calificativul D, C sau B, ca urmare a 
inspec ţiei de calitate a activit ăţii lor, în calitate de persoane fizice ori, 
după caz, în calitate de responsabil al misiunii, respe ctiv de semnatar al 
raportului elaborat ca urmare a finaliz ării misiunii. 
    2. Cursurile suplimentare anuale de preg ătire profesional ă pentru auditorii 
financiari care, în urma revizuirii calit ăţii activit ăţii de audit financiar şi a 
serviciilor conexe, au ob ţinut calificativul D, C sau B se vor organiza de c ătre 
Departamentul de admitere, preg ătire continu ă şi stagiari (DAPCS). 
    3. Pentru elaborarea tematicii de preg ătire profesional ă, aferent ă acestui 
curs, DMCP va furniza DAPCS informa ţii cu privire la aspectele sesizate în urma 
inspec ţiilor de calitate la ariile de activitate insuficie nt sau incorect 
documentate. Totodat ă, DMCP va transmite anual, pân ă la data de 15 mai a fiec ărui 
an, lista cu to ţi auditorii financiari care au obliga ţia ca în anul respectiv s ă 
participe la cursurile suplimentare anuale de preg ătire profesional ă, conform 
Hot ărârii Consiliului CAFR nr. 49/2013 . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    ANEX Ă 
    la proceduri 

 
 
                                     TABEL 
                   cuprinzând natura sanc ţiunilor aplicabile 
     conform pct. II.2 lit. b) din Procedurile pent ru aplicarea art. 29 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 d in România nr. 49/2013 
┌────────────────────────┬───────────────────────┬────────────────────────┬──────
─────────┐ 
│     Sanc ţiunea         │    Calificativ D      │    Calificativ C       │ 
Calificativ B │ 
├────────────────────────┼───────────────────────┼────────────────────────┼──────
─────────┤ 
│Mustrare                │           X           │- la prima inspec ţie    │- la a 
doua    │ 
│                        │                       │                        
│inspec ţie      │ 
├────────────────────────┼───────────────────────┼────────────────────────┼──────
─────────┤ 
│Avertisment scris       │- la prima inspec ţie   │- la a doua inspec ţie   │       
X       │ 
│                        │                       │- în cazul neparticip ă- │               
│ 
│                        │                       │rii la a doua convocare │               
│ 
│                        │                       │pentru cursuri          │               
│ 
│                        │                       │suplimentare            │               
│ 
├────────────────────────┼───────────────────────┼────────────────────────┼──────
─────────┤ 
│Suspendarea dreptului de │- la a doua inspec ţie  │- la a treia inspec ţie  │       
X       │ 
│exercitare a activit ăţii │- în cazul neparticip ă- │- în cazul neparticip ă- │               
│ 
│de audit financiar pe o │rii la a doua convocare │rii la a treia          │               
│ 
│perioad ă de la 3 la 6   │pentru cursuri         │convocare pentru cursuri │               
│ 
│luni                    │suplimentare           │suplimentare            │               
│ 
├────────────────────────┼───────────────────────┼────────────────────────┼──────
─────────┤ 
│Retragerea autoriz ării  │- la a treia inspec ţie │             X          │       
X       │ 
│                        │- în cazul neparticip ă- │                        │               
│ 
│                        │rii la a treia convo-  │                        │               
│ 
│                        │care pentru cursuri    │                        │               
│ 
│                        │suplimentare           │                        │               
│ 



├────────────────────────┼───────────────────────┼────────────────────────┼──────
─────────┤ 
│Publicarea sanc ţiunii   │- la prima inspec ţie   │- la prima inspec ţie    │       
X       │ 
└────────────────────────┴───────────────────────┴────────────────────────┴──────
─────────┘ 
 
 


