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REGULAMENT
privind auditul de calitate în domeniul serviciilor contabile

CAPITOLUL I

Introducere

Art. 1. Auditul de calitate asupra serviciilor contabile prestate de membrii Corpului Experþilor
Contabili ºi Contabililor Autorizaþi din România, denumit în continuare Corpul, se desfãºoarã în baza:

1. Standardelor internaþionale emise de Federaþia Internaþionalã a Contabililor (IFAC):

a) Standardului Internaþional de Control al Calitãþii (ISQC) nr. 1;

b) Declaraþiei Internaþionale de Practicã Profesionalã (IPPS) nr. 1, intitulatã „Asigurarea cali-
tãþii serviciilor profesionale”;

c) Declaraþiei privind Îndeplinirea Obligaþiilor de Membru (SMO) nr. 1, emisã de Consiliul
IFAC în noiembrie 2004, aprobatã prin Hotãrârea Conferinþei naþionale a Corpului
Experþilor Contabili ºi Contabililor Autorizaþi din România nr. 05/55 din 26 martie 2005.

2. Recomandãrii CE din 15 noiembrie 2000 (nr. 2001/256/CE) privind exigenþele minime în
materie de control de calitate al serviciilor profesionale.

3. Metodologiei CE, care prevede douã abordãri ale controlului de calitate:

a) controlul prin persoane angajate de organismul profesional, de altã autoritate sau entitate;

b) controlul prin membri activi cu pregãtire corespunzãtoare.

4. Ordonanþei Guvernului nr. 65/1994 privind organizarea activitãþii de expertizã contabilã ºi a
contabililor autorizaþi, republicatã:

– art. 20: „Corpul Experþilor Contabili ºi Contabililor Autorizaþi are urmãtoarele atribuþii:

...........................................................................................................................................

c) asigurã buna desfãºurare a activitãþii experþilor contabili ºi a contabililor autorizaþi”.

5. Regulamentului de organizare ºi funcþionare a Corpului, republicat în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 601 din 12 august 2008;

– pct. 63: „Consiliul filialei are urmãtoarele atribuþii:

a) supravegheazã modul de exercitare a profesiilor de expert contabil ºi de contabil autori-
zat în raza de activitate a filialei”;

– pct. 112: „Adunarea generalã are urmãtoarele atribuþii:

...........................................................................................................................................

c) ia cunoºtinþã de raportul consiliului filialei privind rezultatul analizei activitãþii profe-
sionale a experþilor individuali ºi a societãþilor comerciale controlate, în vederea asigurãrii
bunei exercitãri a profesiei de expert contabil ºi de contabil autorizat pe teritoriul filialei.
Adunarea generalã aprobã lista experþilor individuali ºi a societãþilor comerciale ce vor
fi auditate calitativ în anul urmãtor”;

– pct. 121: „… Sunt abateri disciplinare urmãtoarele fapte:

...........................................................................................................................................

j) refuzul de a pune la dispoziþia organelor de control ºi auditorilor de calitate ai Corpului
documentele privind activitatea profesionalã;

...........................................................................................................................................



l) înscrierea în rapoartele de expertizã contabilã sau în alte lucrãri efectuate pentru terþi de
aprecieri la adresa altor membri ai Corpului, fãrã consimþãmântul acestora sau fãrã sã fi
fost consultaþi;

m) nerespectarea normelor ºi standardelor profesionale emise de Corp cu ocazia efectuãrii
lucrãrilor pentru terþi;

n) neîndeplinirea obligaþiilor prevãzute în Regulamentul privind auditul calitãþii serviciilor
profesionale”.

6. Codului etic naþional al profesioniºtilor contabili, aprobat prin Hotãrârea Consiliului superior al
Corpului Experþilor Contabili ºi Contabililor Autorizaþi din România nr. 11/216 din 1 aprilie
2011, în baza Hotãrârii Conferinþei naþionale a experþilor contabili ºi contabililor autorizaþi
nr. 10/65 din 2 septembrie 2010, secþiunea 100 „Introducere ºi principii fundamentale”:
– pct. 100.5 – „Un profesionist contabil trebuie sã respecte urmãtoarele principii fundamentale:

……………………………………………….................................................................
c) competenþã profesionalã ºi prudenþã – sã îºi menþinã cunoºtinþele ºi aptitudinile

profesionale la nivelul solicitat pentru a se asigura cã un client sau un angajator va primi
servicii profesionale competente bazate pe ultimele progrese în practicã, legislaþie ºi
tehnici ºi sã acþioneze cu grijã ºi în concordanþã cu standardele tehnice ºi profesionale în
vigoare”.

Art. 2. În cuprinsul prezentului regulament, termenii de mai jos au urmãtoarele semnificaþii:
a) expresia audit de calitate desemneazã un ansamblu de mãsuri luate de Corp vizând analiza

modalitãþilor de organizare ºi funcþionare a unui cabinet, aprecierea modului de aplicare în
cadrul acestuia a fiecãrei norme profesionale emise de Corp ºi verificarea modului de respectare
a obligaþiilor de membru. Auditul de calitate se exercitã asupra cabinetului ºi fiecãrui profesionist
contabil înscris în Tabloul Corpului. El se exercitã atât la sediul principal al cabinetului, cât ºi la
sediile birourilor secundare, înscrise sau neînscrise în Tabloul Corpului. Auditul de calitate are
drept scop asigurarea respectãrii de cãtre toþi membrii Corpului a normelor profesionale stabilite
de acesta pentru fiecare activitate, serviciu contabil sau categorie de lucrãri efectuate de aceºtia;

b) expresia cabinet desemneazã fie un cabinet individual condus de un expert contabil sau de un
contabil autorizat, membru al Corpului, fie o societate de expertizã contabilã ºi/sau de contabilitate,
recunoscutã de Corp;

c) prin audit de calitate la un cabinet cu birouri secundare instalate pe teritoriul mai multor filiale
ale Corpului se înþelege auditul efectuat atât la sediul cabinetului, cât ºi la sediile biroului sau
ale birourilor sale secundare;

d) auditorii de calitate sunt experþi contabili cu experienþã formaþi ºi instruiþi de Corp în domeniul
auditului de calitate al serviciilor contabile.

CAPITOLUL II

Obiective, principii ºi metodologia auditului
în domeniul calitãþii serviciilor contabile

Art. 3. Auditul de calitate în domeniul serviciilor contabile rãspunde urmãtoarelor obiective:
a) oferirea posibilitãþii ca publicul sã aibã o bunã percepþie asupra calitãþii serviciilor prestate ºi

armonizarea comportamentelor profesionale ale membrilor;
b) contribuirea la buna organizare a cabinetelor ºi la perfecþionarea metodelor de lucru;
c) aprecierea modului de aplicare a regulilor ºi normelor profesionale ºi de respectare a obligaþiilor

de membru;



d) dezvoltarea solidaritãþii în rândul profesiei, prin favorizarea contactelor dintre colegi, apropierea
ºi respectul profesioniºtilor faþã de organele Corpului.

Art. 4. Auditul de calitate se întemeiazã pe 5 principii fundamentale:
a) universalitate: auditul se aplicã tuturor cabinetelor definite ca atare ºi tuturor serviciilor pro-

fesionale realizate de acestea: contabilitate, audit, consultanþã, expertizã etc.;
b) confidenþialitate: nicio informaþie privind un cabinet sau un membru al acestuia nu poate fi

adusã la cunoºtinþã terþilor;

c) adaptarea auditului: este corespunzãtor naturii misiunilor exercitate ºi mãrimii cabinetului;

d) colegialitate: auditul este efectuat de cãtre experþii contabili membri ai Corpului, anume formaþi
ºi instruiþi, care au calitatea de angajaþi ai Corpului;

e) armonizare: pe cât posibil, cabinetele care executã activitãþi reglementate de mai multe orga-
nisme profesionale pot face obiectul unui audit cu obiective stabilite de comun acord cu aceste
organisme.

Art. 5. Auditul de calitate cuprinde:

a) cunoaºterea modului de organizare a cabinetului, a sistemelor ºi procedurilor în vigoare în
cadrul acestuia (auditul structural);

b) aprecierea modului în care sunt aplicate normele profesionale, examinându-se prin sondaj dosarele
de lucru corespunzãtoare misiunilor selecþionate pentru audit (auditul tehnic);

c) îndeplinirea obligaþiilor de membru al Corpului în ceea ce priveºte educaþia, etica, plata coti-
zaþiilor, depunerea raportului anual de activitate, participarea la activitãþile organizate de Corp
(auditul de conformitate).

Art. 6. Auditul de calitate are drept referinþã standardele profesionale emise de Corp pentru fie-
care serviciu profesional prestat, regulile ºi normele profesionale în vigoare în momentul exercitãrii
misiunilor ºi uzanþele profesionale, precum ºi Codul etic naþional al profesioniºtilor contabili.

Art. 7. Prezentul regulament se referã atât la misiunile normalizate de Corp, cât ºi la misiunile
cerute de anumite reglementãri în vigoare.

CAPITOLUL III

Organizarea auditului de calitate

Art. 8. Departamentul pentru urmãrirea aplicãrii normelor profesionale ºi auditului de calitate,
denumit în continuare DUANPAC, are urmãtoarele atribuþii:

a) elaboreazã programul anual al auditului de calitate în domeniul serviciilor contabile, cuprin-
zând listele cabinetelor prevãzute a fi auditate pe baza propunerilor formulate de filiale;

b) urmãreºte realizarea programului privind auditul de calitate în domeniul serviciilor contabile pe
baza graficelor de eºalonare lunarã a cabinetelor transmise de filiale;

c) pregãteºte ºi adapteazã la condiþiile conjuncturale metodologia auditului de calitate în domeniul
serviciilor contabile;

d) analizeazã cazurile de recuzare a auditorilor de calitate ºi face propunerile care se impun;

e) organizeazã testul-interviu în vederea angajãrii auditorilor de calitate, analizeazã ºi controleazã
activitatea acestora ºi propune mãsuri de sancþionare, dupã caz;

f) analizeazã dosarele de audit de calitate ºi formuleazã dispoziþiile cãtre filiale, cuprinzând mãsurile
care trebuie luate ca urmare a auditãrilor efectuate la cabinete;

g) gestioneazã certificatele de atestare a auditului de calitate în domeniul serviciilor contabile ºi
prezintã propunerile de emitere a acestora cabinetelor auditate;



h) efectueazã auditul de calitate al lucrãrilor de expertizã contabilã la solicitarea Comisiei superioare
de disciplinã;

i) în cazul unor încãlcãri ale legislaþiei ºi reglementãrilor în domeniu privind exercitarea profesiei,
ale Codului etic naþional al profesioniºtilor contabili, precum ºi ale normelor profesionale emise
de Corp, sesizeazã consiliul filialei;

j) rezolvã problemele ivite în activitatea auditului de calitate ca urmare a investigaþiilor proprii sau
a sesizãrilor primite de la terþe persoane în domeniul serviciilor contabile;

k) elaboreazã semestrial sinteza auditului de calitate ºi o prezintã, prin directorul general,
preºedintelui Consiliului superior al Corpului;

l) asigurã instruirea auditorilor de calitate, organizeazã mese rotunde ºi întâlniri de lucru în domeniul
auditului de calitate al serviciilor contabile;

m)elaboreazã bugetul anual de costuri (retribuþii, cheltuieli de transport ºi cazare) privind auditul
de calitate, pe care îl prezintã spre aprobare, prin directorul general, Consiliului superior al
Corpului;

n) urmãreºte modul de îndeplinire de cãtre auditorii de calitate a obligaþiilor ce le revin cu privire
la contribuþia acestora la realizarea indicatorilor prevãzuþi în bugetul de venituri ºi cheltuieli al
filialei, referitor la veniturile din cotizaþii de la membri ºi la veniturile din activitãþi profesionale
(art. 12 lit. e) din prezentul regulament), ºi propune, dupã caz, mãsurile ce se impun;

o) elaboreazã tematici ºi materiale documentare pe care le transmite auditorilor de calitate pentru
îndrumarea membrilor Corpului în aplicarea legislaþiei ºi reglementãrilor în domeniu, a
reglementãrilor privind exercitarea profesiei, a Codului etic naþional al profesioniºtilor contabili,
precum ºi a normelor profesionale emise de Corp (art. 12 lit. f) din prezentul regulament).

Art. 9. Auditorii de calitate sunt angajaþi cu contract individual de muncã, fãcând parte din structura
DUANPAC.

Art. 10. Activitatea de audit asupra calitãþii serviciilor contabile poate fi realizatã ºi prin externalizare,
pe bazã de contracte de prestãri de servicii, încheiate de DUANPAC cu persoane fizice ºi juridice membre
ale Corpului, în condiþii care sunt aprobate de Biroul permanent al Consiliului superior.

Art. 11. Auditorii de calitate au urmãtoarele drepturi:
a) sã îºi exercite misiunea de audit de calitate, în mod personal, la cabinetele prevãzute în pro-

gramul auditului de calitate în domeniul serviciilor contabile;
b) sã îºi organizeze misiunea ºi sã îºi determine întinderea investigaþiilor în timpul prevãzut în

prezentul regulament;
c) sã efectueze vizite la cabinete pentru exercitarea misiunii auditorului de calitate, având în vedere

metodologia de analizã structuralã, tehnicã ºi de conformitate;
d) sã primeascã normele, ghidurile profesionale ºi reglementãrile Corpului ºi sã beneficieze de

instruirile profesionale organizate de acesta;
e) sã li se ramburseze cheltuielile efectuate pentru deplasãri în vederea exercitãrii atribuþiilor.
Art. 12. Auditorii de calitate au urmãtoarele obligaþii:
a) sã asigure îndeplinirea misiunii auditului de calitate la cabinetele cuprinse în graficele de eºa-

lonare lunarã a programului auditului de calitate în domeniul serviciilor contabile;
b) sã efectueze auditul de calitate cu respectarea normelor profesionale ºi a ghidurilor profesionale

emise de Corp;
c) sã întocmeascã dosarul de audit de calitate al cabinetului, conþinând raportul, fiºa centralizatoare

cu rezultatele auditului, nota de sintezã ºi anexele prevãzute de ghid, precum ºi eventualele
observaþii ale cabinetului;

d) sã efectueze auditul de calitate al lucrãrilor de expertizã contabilã la solicitarea comisiilor de
disciplinã de pe lângã consiliile filialelor;



e) sã contribuie la realizarea indicatorilor prevãzuþi în bugetul de venituri ºi cheltuieli al filialei în
ceea ce priveºte veniturile din cotizaþii de la membri ºi veniturile din activitãþi profesionale
(venituri din publicaþii, venituri din cursuri ºi seminarii, venituri din alte servicii pentru membrii
Corpului);

f) sã îndrume membrii Corpului în aplicarea legislaþiei ºi reglementãrilor în domeniu, a
reglementãrilor privind exercitarea profesiei, a Codului etic naþional al profesioniºtilor contabili,
precum ºi a normelor profesionale emise de Corp;

g) sã analizeze problemele ivite în activitatea auditului de calitate ca urmare a investigaþiilor proprii
sau a sesizãrilor primite de la terþe persoane în domeniul serviciilor contabile ºi sã prezinte
propuneri cãtre DUANPAC;

h) sã sesizeze DUANPAC ºi, dupã caz, consiliul filialei în cazul unor încãlcãri ale legislaþiei ºi
reglementãrilor în domeniu, ale reglementãrilor privind exercitarea profesiei, ale Codului etic
naþional al profesioniºtilor contabili, precum ºi ale normelor profesionale emise de Corp;

i) sã facã propuneri pentru valorificarea constatãrilor (sancþiuni, recomandãri etc.);
j) sã facã propuneri pentru adaptarea la condiþiile conjuncturale a metodologiei auditului de calitate

în domeniul serviciilor contabile.
Art. 13. Auditorii de calitate au dreptul ºi, în acelaºi timp, obligaþia sã refuze o misiune de audit de

calitate în situaþiile în care independenþa ar fi periclitatã.

CAPITOLUL IV

Derularea auditului de calitate

Art. 14. Pânã la data de 15 martie a fiecãrui an, directorii executivi ai filialelor transmit la
DUANPAC:

a) sinteza rapoartelor anuale de activitate pe anul expirat, pe baza rapoartelor anuale de activitate
completate de toþi membrii din raza filialei, în conformitate cu Normele nr. 1500/2009 privind
evidenþa ºi gestionarea membrilor, înregistrate în aplicaþia informaticã privind evidenþa membrilor
Corpului;

b) o listã aprobatã de adunarea generalã, cuprinzând cabinetele pe care filiala apreciazã cã ar
trebui sã le auditeze în anul urmãtor, cu precizarea cabinetelor care au cerut voluntar sã
beneficieze de un audit de calitate.

Pentru fundamentarea propunerilor cabinetelor prevãzute a fi auditate în anul urmãtor se vor avea
în vedere urmãtoarele criterii:
a) cuprinderea cabinetelor care prezintã date semnificative privind: portofoliul de clienþi, numãrul

de angajaþi sau colaboratori, numãrul ºi diversitatea misiunilor exercitate ºi alte elemente pe
baza analizei rapoartelor anuale de activitate ale membrilor din perioadele anterioare;

b) respectarea prevederilor art. 34 din prezentul regulament cu privire la expirarea perioadei de la
auditul precedent;

c) cuprinderea cu prioritate a societãþilor de expertizã contabilã ºi a societãþilor de contabilitate.
Art. 15. DUANPAC elaboreazã programul auditului de calitate pentru anul urmãtor, care se

supune aprobãrii Consiliului superior al Corpului pânã la data de 30 iunie a fiecãrui an, cu indicarea
modalitãþii de realizare a auditului calitãþii: prin control pe bazã de declaraþii, prin control în teren sau
mixt.

Art. 16. Pânã la data de 31 iulie a fiecãrui an DUANPAC trimite fiecãrei filiale programul de
audit al calitãþii pentru anul viitor.

Art. 17. Etapele realizãrii auditului de calitate sunt urmãtoarele:



a) Pregãtire. Timpul necesar pentru audit este în funcþie de importanþa cabinetului ºi se stabileºte
numai dupã completarea ºi analiza chestionarului pregãtitor. Cabinetul ales pentru auditul de
calitate este informat prin scrisoare, cu cel puþin 30 de zile înainte de data fixatã pentru înce-
perea auditului. Scrisoarea este însoþitã de un chestionar care cuprinde un ansamblu de infor-
maþii referitoare, pe de o parte, la organizarea generalã a cabinetului, la misiunile pe care acesta
le deruleazã, iar pe de altã parte, la respectarea obligaþiilor de membru. Chestionarul completat
trebuie retrimis filialei, în termen de 15 zile de la data primirii lui. Odatã cu returnarea
chestionarului, cabinetul poate cere sã beneficieze de dispoziþiile prezentului regulament
referitoare la recuzarea auditorului, caz în care auditul va fi realizat prin auditori din afara razei
de activitate a filialei, prin grija DUANPAC.

b) Modalitãþi de audit. Fiecare misiune de audit de calitate cuprinde 3 faze complementare: audit
structural, audit tehnic ºi audit de conformitate. Auditul de calitate se efectueazã conform ghidului
aprobat de Consiliul superior al Corpului:

– auditul structural constã într-un diagnostic de organizare a cabinetului în scopul aprecierii
dacã modul de organizare asigurã îndeplinirea de misiuni conform normelor, regulilor ºi
uzanþelor profesionale, emise sau recunoscute de Corp, evidenþiind lipsurile în ceea ce
priveºte metodele ºi procedurile existente în cabinet, existenþa logisticii ºi a standardelor ºi
normelor profesionale specifice fiecãrei misiuni, conform obiectului de activitate al
cabinetului;

– auditul tehnic constã în examinarea unui numãr de dosare de lucru ºi permite aprecierea
calitãþii metodelor efectiv puse în lucru de cabinet. Alegerea dosarelor se face pe baza
concluziilor ºi informaþiilor rezultate din auditul structural. Auditul tehnic se face prin referire
la standardele profesionale emise de Corp, la normele ºi regulile în vigoare, precum ºi la
uzanþele profesionale;

– auditul de conformitate constã în verificarea modului în care cabinetul îºi îndeplineºte obli-
gaþiile de membru cu privire la formarea ºi dezvoltarea profesionalã, depunerea raportului
anual de activitate, plata obligaþiilor financiare, participarea la acþiunile organizate de Corp,
aspecte etice.

c) Evaluarea rezultatelor ºi mãsuri

1. La sfârºitul misiunii desfãºurate pe baza ghidului de audit, auditorul completeazã „Fiºa cen-
tralizatoare a rezultatelor auditului de calitate”, prevãzutã în anexa nr. 1 la prezentul regulament.

2. Numãrul maxim de puncte calitative acordate cabinetului auditat, atât pe total, cât ºi pe
domenii ale auditului, este 100.

3. Pentru stabilirea punctelor calitative pe fiecare dintre cele 3 domenii ale auditului (structu-
ral, tehnic ºi de conformitate) se au în vedere rezultatele din „Fiºa centralizatoare a rezul-
tatelor auditului de calitate”, care se evalueazã astfel:

– peste 95% rãspunsuri corecte – 100 de puncte;

– 80-95% rãspunsuri corecte – 80 de puncte;

– 50-79% rãspunsuri corecte – 60 de puncte;

– 25-49% rãspunsuri corecte – 40 de puncte;

– sub 25% rãspunsuri corecte – 20 de puncte.

4. La stabilirea punctelor calitative totale care se cuvin cabinetului auditat ºi, respectiv, a
clasei de calitate se au în vedere urmãtoarele ponderi pe domenii ale auditului:

– auditul structural – 25%;

– auditul tehnic – 40%;

– auditul de conformitate – 35%.



Pentru cabinetele fãrã activitate profesionalã, respectiv la care s-au efectuat numai auditul
structural ºi auditul de conformitate, se vor avea în vedere urmãtoarele ponderi:
– auditul structural – 40%;
– auditul de conformitate – 60%.

5. În funcþie de rezultatele auditului de calitate, cabinetul auditat poate fi încadrat în una dintre
urmãtoarele clase de calitate:

– clasa A: peste 95 de puncte calitative;

– clasa B: 80-95 de puncte calitative;

– clasa C: 50-79 de puncte calitative;

– clasa D: 25-49 de puncte calitative;

– clasa E: sub 25 de puncte calitative.

Cabinetele auditate, dar care nu au avut activitate ºi au fost evaluate potrivit pct. 4, aliniatul
ultim de mai sus, pot fi încadrate în oricare dintre clasele B-E.

6. În funcþie de clasa de calitate în care a fost încadrat cabinetul, se pot lua urmãtoarele mã-
suri:

Pentru cabinetele propuse de cãtre auditorii de calitate sã fie încadrate în clasa A de calitate,
DUANPAC întocmeºte în prealabil o notã justificativã care va fi prezentatã spre aprobare
Biroului permanent al Consiliului superior al Corpului.
Cabinetele care au obþinut clasa A de calitate pot solicita DUANPAC acordarea unui atestat de
calitate. Procedurile de emitere a atestatului de calitate, precum ºi drepturile ºi obligaþiile
cabinetelor deþinãtoare ale acestuia se stabilesc de Biroul permanent al Consiliului superior al
Corpului.

d) Raportare
1. La sfârºitul unei misiuni de audit de calitate, auditorii întocmesc o notã de sintezã care se

trimite cabinetului auditat. Cabinetul dispune de un termen de 15 zile pentru a prezenta, în
scris, auditorilor observaþiile sale.



2. Raportul auditorului de calitate, prevãzut în anexa nr. 2 la prezentul regulament, este întocmit
de auditori ºi are ca anexe nota de sintezã ºi eventualele observaþii ale cabinetului. Raportul
scoate în evidenþã lipsurile descoperite în cursul auditului efectuat ºi abaterile grave ºi repetate
de la reglementãrile profesionale. Raportul trebuie sã cuprindã propuneri de clasificare a
rezultatelor controlului ºi mãsurile de remediere a deficienþelor.

3. Raportul, „Fiºa centralizatoare a rezultatelor auditului de calitate”, nota de sintezã ºi even-
tualele observaþii ale cabinetului se trimit la DUANPAC, în termen de 15 zile de la expirarea
perioadei în care cabinetul avea posibilitatea sã depunã observaþii.

4. Dupã verificarea documentelor primite, DUANPAC formuleazã dispoziþii cãtre filialã, in-
clusiv pentru valorificarea constatãrilor ºi aplicarea de sancþiuni, iar dupã aprobarea acestora
le trimite preºedintelui consiliului filialei.

5. Preºedintele ºi directorul executiv ai filialei pot decide în legãturã cu alte modalitãþi de valorificare
ºi comunicare a rezultatelor auditului de calitate, pe lângã cele cuprinse în dispoziþii.

6. Dosarul de audit, dispoziþiile primite de la DUANPAC, corespondenþa cu cabinetul pânã
la remedierea deficienþelor, precum ºi adresa de comunicare cãtre filialã a modului de aducere
la îndeplinire a mãsurilor dispuse sunt pãstrate la dosarul cabinetului respectiv, existent la
filialã, pânã la data la care cabinetul va face obiectul unui nou audit de calitate.

7. Directorul executiv al filialei raporteazã trimestrial la DUANPAC modul de îndeplinire a
mãsurilor dispuse în urma auditului de calitate al cabinetelor.

CAPITOLUL V

Prevederi speciale cu privire la auditul lucrãrilor
de expertizã contabilã

Art. 18. Experþii contabili, în efectuarea lucrãrilor de expertizã contabilã judiciarã, au obligaþia sã
respecte ºi sã aplice prevederile Standardului profesional nr. 35 „Expertizele contabile” ºi sã prezinte
rapoartele de expertizã, care cuprind ºi opiniile separate ale experþilor-parte, dupã caz, pentru a fi supuse
auditului de calitate potrivit prezentului regulament.

Art. 19. Auditorii de calitate au urmãtoarele atribuþii:

a) auditarea lucrãrilor de expertizã contabilã judiciarã înainte de depunerea acestora la organele
care le-au solicitat;

b) întocmirea referatelor de verificare tehnico-profesionalã asupra lucrãrilor de expertizã contabilã
aflate pe rol la comisiile de disciplinã ale Corpului, la cererea acestor comisii;

c) elaborarea documentelor de evidenþã a activitãþilor desfãºurate ºi raportarea.

Art. 20. În îndeplinirea atribuþiilor prevãzute la art. 19 lit. a), auditorii de calitate vor proceda astfel:

1. studiazã raportul de expertizã ºi opiniile separate ale experþilor contabili ai pãrþilor, dupã caz,
urmãrind dacã:

– în elaborarea lucrãrii, experþii contabili autori au respectat în totalitate prevederile Standar-
dului profesional nr. 35 „Expertizele contabile”;

– obiectivele stabilite au fost tratate corespunzãtor, iar rãspunsurile date au fost susþinute prin
acte ºi documente care au legãturã cu cauza;

– autorii lucrãrii nu s-au îndepãrtat de ºtiinþa contabilitãþii, procedând la încadrãri juridice ale
faptelor sau la efectuarea de lucrãri ºi operaþiuni care presupun alte cunoºtinþe decât cele
contabile;



– rãspunsurile la întrebãri / concluziile sunt susþinute de prevederi legale sau de reglementãrile
în domeniu;

– autorii lucrãrii au respectat prevederile Codului etic naþional al profesioniºtilor contabili;

2. verificã starea de independenþã a expertului contabil în raport cu cauza ºi mandatul primit pe
baza declaraþiei date pe propria rãspundere ºi semnate de cãtre expertul contabil; declaraþia se
apostileazã de cãtre auditorul de calitate cu menþiunea „datã în faþa noastrã”, fiind prevãzutã în
anexa nr. 3 la prezentul regulament.

La întocmirea referatelor de verificare tehnico-profesionalã asupra lucrãrilor de expertizã contabilã
solicitate de comisiile de disciplinã, auditorii de calitate urmãresc aceleaºi obiective prevãzute la pct. 1.

Art. 21. Constatãrile ºi observaþiile auditorului de calitate se vor înscrie într-un referat privind
auditarea modului de respectare a normelor profesionale, prevãzut în anexa nr. 4 la prezentul regulament.

Art. 22. Folosind exclusiv legea, ºtiinþa contabilitãþii, standardele ºi normele profesionale, audi-
torul de calitate le solicitã autorilor lucrãrilor de expertizã contabilã sã le revadã în funcþie de observaþiile
fãcute ºi va proceda astfel:

a) dacã nu sunt observaþii sau dacã lucrãrile sunt refãcute, auditorul de calitate va aplica pe prima
paginã a lucrãrilor analizate ºtampila dreptunghiularã de auditare privind îndeplinirea
Standardului profesional nr. 35, prevãzutã în anexa nr. 5 la prezentul regulament, va semna ºi
va aplica ºtampila auditorului de calitate;

b) dacã lucrãrile nu sunt refãcute, auditorul de calitate va ataºa la lucrarea analizatã referatul (exem-
plarul original) cuprinzând observaþiile sale pentru informare ºi o înainteazã organului care a
solicitat-o, pentru luarea unei decizii.

Art. 23. În îndeplinirea atribuþiilor prevãzute la art. 19 lit. b) ºi c), auditorul de calitate colaboreazã
cu compartimentul de eticã ºi cu celelalte compartimente ale filialei, cu comisia de disciplinã de pe lângã
consiliul filialei, precum ºi cu compartimentele din cadrul Aparatului central al Corpului.

Art. 24. Pentru evidenþa activitãþii desfãºurate pe linia expertizelor contabile, auditorul de calitate
þine „Registrul de evidenþã a lucrãrilor de expertizã”, prevãzut în anexa nr. 6 la prezentul regulament,
care va fi tipãrit prin grija Corpului.

CAPITOLUL VI

Statutul auditorilor de calitate în domeniul
serviciilor contabile ºi expertizelor contabile judiciare

Art. 25. Auditorul de calitate face parte din structura DUANPAC ºi este angajat de Corp pe
duratã nedeterminatã, cu contract de muncã. Auditorul de calitate este expert contabil cu experienþã,
format ºi instruit de Corp în domeniul auditului de calitate al serviciilor contabile ºi expertizelor contabile
judiciare.

Art. 26. Misiunea de bazã a auditorului de calitate constã în verificarea modului de respectare a
normelor profesionale privind exercitarea profesiei de expert contabil ºi de contabil autorizat, a Codului
etic naþional al profesioniºtilor contabili, precum ºi a reglementãrilor interne ale Corpului.

Art. 27. Auditor de calitate poate fi persoana care îndeplineºte urmãtoarele condiþii:

a) este cetãþean român ºi are domiciliul în România;

b) are exerciþiul drepturilor civile;

c) are calitatea de expert contabil ºi experienþã profesionalã de minimum 5 ani;



d) beneficiazã de pregãtire profesionalã desãvârºitã ºi face dovada pregãtirii sale profesionale
continue;

e) a avut un comportament personal ºi profesional ireproºabil de la înscrierea în Corp pânã în
prezent ºi corespunde cerinþelor din punctul de vedere al independenþei, al conflictului de interese
ºi al celorlalte aspecte etice ºi deontologice;

f) este apt din punct de vedere medical pentru exercitarea funcþiei de auditor de calitate; aceastã
condiþie se dovedeºte cu certificat medical eliberat în condiþiile legii.

Art. 28. Exercitarea misiunii de auditor de calitate nu este compatibilã cu:

a) activitãþile care lezeazã demnitatea ºi independenþa profesiei de expert contabil, prestigiul
Corpului sau bunele moravuri;

b) activitãþile profesionale care îl pun pe auditorul de calitate în situaþii de conflict de interese (cu
ocazia contractãrii clienþilor, negocierii onorariilor, efectuãrii auditului de calitate al cabinetelor,
auditului de calitate al expertizelor contabile judiciare ºi în alte cazuri de angajare ºi efectuare a
activitãþilor profesionale);

c) prestarea concomitentã a unor servicii sau participarea la activitãþi organizate de alte organisme
ori entitãþi concurenþiale.

Art. 29. Auditorul de calitate este subordonat din punct de vedere tehnico-profesional DUANPAC
ºi din punct de vedere administrativ directorului executiv al filialei.

Art. 30. În relaþiile de subordonare tehnico-profesionale ale auditorului de calitate cu DUANPAC
se includ:

a) transmiterea rapoartelor de activitate lunare, semestriale ºi anuale în domeniul serviciilor contabile
ºi al expertizei contabile judiciare;

b) înaintarea dosarelor de audit ale cabinetelor conform programului anual al auditului de calitate;

c) semnalarea problemelor deosebite ivite în activitatea auditului de calitate în domeniul serviciilor
contabile ºi expertizei contabile judiciare;

d) instruirea auditorilor de calitate pe probleme privind auditul de calitate în domeniul serviciilor
contabile ºi al expertizei contabile judiciare;

e) analizarea ºi propunerea pentru decontare a cheltuielilor ocazionate de desfãºurarea auditului
de calitate;

f) comunicarea lunarã cãtre DUANPAC a programului zilnic de lucru care a fost prezentat
directorului executiv al filialei, precum ºi a propunerilor de programare a concediului de odih-
nã;

g) evaluarea anualã a activitãþii profesionale ºi a conduitei auditorilor de calitate, care se prezintã
conducerii Corpului.

Art. 31. (1) Relaþiile de subordonare administrativã ale auditorului de calitate constau în:

a) prezentarea de cãtre auditorul de calitate a programului zilnic de lucru ºi urmãrirea modului de
respectare a acestuia de cãtre directorul executiv al filialei; învoirile în interes personal se apro-
bã de cãtre directorul executiv al filialei;

b) colaborarea cu directorii executivi la întocmirea graficelor de eºalonare lunarã a cabinetelor
programate pentru auditul de calitate, urmãrirea execuþiei acestora, la analiza rapoartelor anuale
de activitate ale membrilor Corpului ºi elaborarea sintezei acestora, verificarea îndeplinirii
obligaþiilor de membru al Corpului în ceea ce priveºte formarea ºi dezvoltarea profesionalã,
achitarea cotizaþiilor ºi respectarea obiectului de activitate autorizat;

c) directorul executiv asigurã auditorului de calitate condiþiile necesare activitãþii (spaþiu, echipa-
mente, consumabile ºi alte materiale).



(2) În relaþiile de subordonare administrativã ale auditorului de calitate se va proceda astfel:

a) auditorul de calitate întocmeºte programul zilnic de lucru, în care se menþioneazã zilele ºi/sau
orele în care îºi desfãºoarã activitatea la sediul filialei pentru verificarea expertizelor contabile
judiciare ºi, respectiv, auditul de calitate al serviciilor contabile la cabinete (cu nominalizarea
cabinetelor potrivit graficului de eºalonare lunarã a acestora). Programul de lucru se întocmeºte
la sfârºitul fiecãrei luni pentru luna urmãtoare ºi se prezintã lunar directorului executiv al filialei,
precum ºi DUANPAC, odatã cu raportul de activitate pe luna precedentã. Directorul executiv
asigurã informarea experþilor contabili care se prezintã pentru verificarea lucrãrilor de expertizã
contabilã judiciarã asupra programului de lucru al auditorului de calitate ºi urmãreºte respectarea
acestuia;

b) deplasarea în interes de serviciu, atât în localitatea de reºedinþã a filialei, cât ºi în alte loca-
litãþi, pentru efectuarea auditului de calitate la cabinetele prevãzute în graficul de eºalonare se
va efectua în baza „Ordinului de deplasare”, care se aprobã de cãtre directorul executiv.
Deplasarea în interes de serviciu pentru auditarea unui cabinet se asigurã în cadrul unei singure
zile de lucru, fãrã acordarea diurnei de deplasare ºi decontarea cheltuielilor de cazare. Decon-
tarea cheltuielilor de transport în alte localitãþi decât aceea de reºedinþã a filialei se face în
baza documentelor emise de transportator (bilete, tichete etc.). Cheltuielile ocazionate de
transportul cu autoturismul proprietate personalã se deconteazã în limita unui consum de
carburant stabilit prin norme ale Corpului. Ordinele de deplasare împreunã cu documentele
justificative, dupã caz, vor fi transmise la DUANPAC pentru analizã ºi decontare a cheltuielilor
ocazionate de desfãºurarea auditului de calitate, odatã cu dosarul de audit de calitate;

c) potrivit prevederilor art. 39 din Regulamentul intern al Corpului, învoirile pentru probleme de
interes personal ale auditorului de calitate în timpul programului de lucru se aprobã de cãtre
directorul executiv al filialei pentru o duratã de maximum 3 ore pe zi ºi de cel mult 3 ori pe
trimestru. Învoirile se consemneazã în registrul special existent la secretariatul filialei, vizat
zilnic de directorul executiv, conform art. 39 din Regulamentul intern al Corpului. O copie a
registrului special al învoirilor auditorului de calitate se transmite la sfârºitul fiecãrei luni Direcþiei
resurse umane din cadrul Aparatului central al Corpului, odatã cu „Foaia colectivã de prezenþã”.
Învoirile care depãºesc durata prevãzutã mai sus necesitã aprobarea directorului general. În
acest sens, auditorul de calitate va transmite cererea de învoire la DUANPAC pentru analizã ºi
prezentarea spre aprobare;

d) propunerile de programare a concediului de odihnã al auditorului de calitate se transmit la
DUANPAC ºi se supun aprobãrii directorului general, conform art. 49 din Regulamentul intern
al Corpului. Auditorul de calitate va informa directorul executiv asupra concediului de odihnã
programat, aprobat de conducerea Corpului;

e) rechemarea auditorului de calitate din concediul de odihnã pentru nevoile de serviciu neprevã-
zute, care fac necesarã prezenþa acestuia la sediul filialei, se face la propunerea DUANPAC, cu
aprobarea directorului general al Corpului;

f) în colaborare cu directorii executivi, la întocmirea graficelor de eºalonare lunarã a cabinetelor
programate pentru auditul de calitate se va asigura stabilirea cabinetelor care urmeazã sã fie
cuprinse în grafic, în funcþie de informaþiile existente la filialã în legãturã cu natura, volumul de
activitate ºi de sediile membrilor Corpului. Scrisoarea de informare a cabinetului împreunã cu
chestionarul pregãtitor, prevãzute de Regulamentul privind auditul de calitate în domeniul
serviciilor contabile, se vor întocmi ºi transmite prin grija directorului executiv, care va urmãri
ºi derularea graficului auditului de calitate;

g) la termenul stabilit în prezentul regulament, directorul executiv al filialei va asigura transmi-
terea la DUANPAC a sintezei rapoartelor anuale de activitate pe anul expirat, completate de



toþi membrii din raza de activitate. Auditorul de calitate va colabora la analiza ºi sintetizarea
informaþiilor cuprinse în „Raportul anual de activitate”, referitoare la activitatea membrilor filialei;

h) în ceea ce priveºte modul în care se achitã cotizaþiile de cãtre membrii filialei, directorul exe-
cutiv va pune la dispoziþia auditorului de calitate „Rapoartele anuale de activitate” pentru con-
sultare ºi verificarea realitãþii datelor raportate ºi, respectiv, achitarea obligaþiilor faþã de Corp.
Totodatã, directorul executiv va înlesni cunoaºterea de cãtre auditorul de calitate a modului
de realizare a programului de pregãtire profesionalã continuã de cãtre membrii filialei;

i) auditorul de calitate va aduce la cunoºtinþã ºi va sesiza consiliul filialei asupra tuturor aspectelor
rezultate din auditul de calitate în domeniul serviciilor contabile în legãturã cu nerespectarea
normelor privind: depunerea rapoartelor anuale de activitate; pregãtirea ºi dezvoltarea
profesionalã continuã; achitarea cotizaþiilor profesionale; exercitarea profesiei de expert contabil
sau contabil autorizat fãrã autorizaþie eliberatã de Corp; întocmirea, semnarea ºi depunerea
rapoartelor de expertizã contabilã în cazul când au fost numiþi sau încuviinþaþi mai mulþi experþi
contabili în aceeaºi cauzã; comportamentul profesional al membrilor Corpului;

j) directorul executiv asigurã auditorului de calitate condiþiile necesare desfãºurãrii activitãþii, res-
pectiv spaþiu ºi birou de lucru, calculator (includerea în programul de investiþii în condiþiile în
care nu existã în dotare), accesul la telefon, xerox ºi la serviciile de secretariat ale filialei,
materiale consumabile ºi cãrþi tehnice, publicaþia „Monitorul Oficial al României, Partea I” ºi
alte publicaþii din biblioteca filialei. Totodatã, se vor pune la dispoziþia auditorului de calitate
hotãrârile, deciziile, reglementãrile ºi normele emise de organele de conducere ale Corpului.

CAPITOLUL VII

Drepturile ºi obligaþiile cabinetului auditat

Art. 32. Cabinetul programat pentru un audit de calitate este obligat sã punã la dispoziþia auditorilor,
la sediul sãu social sau/ºi al biroului secundar, toate actele ºi documentele necesare în vederea efectuãrii
auditului ºi sã furnizeze orice explicaþie utilã.

Art. 33. Cabinetul informat despre un audit de calitate are dreptul de a recuza auditorul desemnat.
Recuzarea poate fi cerutã în termen de 15 zile de la primirea scrisorii prin care a luat cunoºtinþã despre
audit, prin scrisoare adresatã preºedintelui consiliului filialei. Cererea este trimisã DUANPAC, care va
lua mãsurile ce se impun.

Art. 34. Un cabinet nu poate fi auditat decât la expirarea unei perioade de 5 ani de la încheierea
auditului precedent, de 3 ani dacã respectivul cabinet presteazã servicii pentru entitãþi de interes public
sau la perioade mai scurte pentru a verifica modul de aducere la îndeplinire a mãsurilor stabilite la
controalele anterioare.

Efectuarea unui nou control al cabinetelor încadrate în clasele de calitate C ºi D conform art. 17
lit. c) pct. 6 din prezentul regulament, respectiv în maximum 2 ani sau 1 an, se realizeazã pe bazã de
declaraþie privind modul de aducere la îndeplinire a mãsurilor dispuse cu ocazia auditului de calitate
anterior.

În cazul în care cabinetele încadrate în clasele de calitate C ºi D au obþinut statutul de membru
inactiv în conformitate cu reglementãrile Corpului, nu se mai efectueazã un nou control prevãzut la
alineatul precedent.

Art. 35. Durata auditului de calitate în teren se stabileºte în funcþie de mãrimea cabinetului auditat,
dar nu poate fi mai mare de 20 de ore.



CAPITOLUL VIII

Auditarea cabinetelor instalate în mai multe filiale

Art. 36. Auditul de calitate la cabinetele instalate în mai multe filiale se caracterizeazã prin
separarea auditului structural ºi a celui de conformitate, care se desfãºoarã la sediul cabinetului, de
auditul tehnic, realizat la nivelul birourilor secundare, pornindu-se de la sinteza auditului structural.

CAPITOLUL IX

Finanþarea

Art. 37. Costurile auditului de calitate sunt cuprinse într-un buget separat integrat în bugetul
Aparatului central al Corpului. DUANPAC elaboreazã bugetul anual de costuri (retribuþii, cheltuieli de
transport ºi cazare), care este supus spre aprobare Consiliului superior al Corpului în vederea înglobãrii
lui distincte în bugetul anual al Corpului.

CAPITOLUL X

Informarea Conferinþei naþionale

Art. 38. DUANPAC elaboreazã sinteza anualã a auditului de calitate ºi o prezintã, prin directorul
general, preºedintelui Consiliului superior al Corpului. Dupã însuºirea acesteia de cãtre Consiliul superior
al Corpului, sinteza este încorporatã în raportul anual destinat dezbaterii ºi aprobãrii de cãtre Conferinþa
naþionalã ordinarã.

Art. 39. Nerespectarea de cãtre structurile Corpului a prevederilor prezentului regulament constituie
abatere disciplinarã ºi se sancþioneazã potrivit Regulamentului de organizare ºi funcþionare a Corpului
sau Regulamentului intern al Corpului, dupã caz.

Neaducerea la îndeplinire a dispoziþiilor comunicate cabinetului de cãtre preºedintele ºi directorul
executiv ai filialei atrage rãspunderea disciplinarã a cabinetului în conformitate cu Regulamentul de
organizare ºi funcþionare a Corpului Experþilor Contabili ºi Contabililor Autorizaþi din România.

Art. 40. În termen de 60 de zile de la aprobarea prezentului regulament, DUANPAC va elabora
ºi supune aprobãrii Biroului permanent al Consiliului superior al Corpului noul ghid al auditorului de
calitate cuprinzând îndrumãrile tehnice privind metodologia auditului de calitate în domeniul serviciilor
contabile.

Art. 41. Prezentul regulament intrã în vigoare începând cu data de 1 ianuarie 2012.



Anexa nr. 1
la regulament

FIªÃ CENTRALIZATOARE
a rezultatelor auditului de calitate
la cabinetul ..........................................

I. Auditul structural
1. Cunoaºterea cabinetului
Aþi efectuat o vizitã la sediul cabinetului? da �; nu �; N/A �
2. Independenþa
Aþi constatat exercitarea de activitãþi în condiþii de incompatibilitate
sau de conflicte de interese? da �; nu �; N/A �
Dacã da, se va explica în anexe.
Cabinetul efectueazã misiuni pentru entitãþi la care existã
interese financiare, familiale sau de afaceri? da �; nu �; N/A �
Care sunt serviciile pe care le presteazã cabinetul?
� Servicii contabile – nr. clienþi ......; ponderea în cifra de afaceri ......%
� Servicii de audit statutar – nr. clienþi ......; ponderea în cifra de afaceri ......%
� Servicii de alte tipuri de audit – nr. clienþi ......; ponderea în cifra de afaceri ......%
� Servicii de consultanþã financiarã ºi fiscalã – nr. clienþi ......; ponderea în cifra de afaceri ......%
� Servicii de personal – salarizare – nr. clienþi ......; ponderea în cifra de afaceri ......%
� Alte servicii profesionale – nr. clienþi ......; ponderea în cifra de afaceri ......%
Cabinetul funcþioneazã în conformitate cu reglementãrile în materie în ceea ce priveºte:
� obiectul de activitate? da �; nu �
� acþionariatul? da �; nu �; N/A �
� administrarea? da �; nu �; N/A �
3. Competenþa
Cabinetul foloseºte salariaþi? da �; nu �; N/A �
Dacã da, câþi? ..........
Cabinetul foloseºte colaboratori pe bazã de contracte sau convenþii civile? da �; nu �; N/A �
Dacã da, câþi? ..........
Nivelul de competenþã al efectivului de personal este
în concordanþã cu misiunile cabinetului? da �; nu �
Existã un program de dezvoltare profesionalã continuã în cadrul cabinetului? da �; nu �
Existã o evidenþã a acþiunilor de formare ºi dezvoltare profesionalã
continuã la care participã efectivul cabinetului? da �; nu �
Existã o continuitate a acþiunilor de formare ºi dezvoltare profesionalã? da �; nu �
Se face periodic o evaluare a personalului? da �; nu �; N/A �
Existã proceduri scrise cu privire la evaluarea ºi promovarea personalului? da �; nu �; N/A �
Onorariile sunt la nivelul de a permite o rentabilitate normalã a cabinetului? da �; nu �; N/A �
Salariile personalului se plãtesc în funcþie de onorariile încasate
pentru prestaþia fiecãruia dintre salariaþi? da �; nu �; N/A �
Existã standardele profesionale emise de Corpul Experþilor Contabili ºi Contabililor
Autorizaþi din România pentru fiecare tip de misiune
compatibilã cu competenþele cabinetului? da �; nu �
4. Calitatea muncii
Existã concordanþã între efectivul de personal al cabinetului ºi volumul de activitate? da �; nu �; N/A �
Existã o procedurã de planificare a misiunilor ºi de programare a lucrãrilor? da �; nu �
Asigurã planificarea cabinetului respectarea termenelor legale de depunere a declaraþiilor
sau a celorlalte lucrãri specifice misiunilor? da �; nu �; N/A �
Aþi constatat cazuri de delegare a demersurilor?
� de acceptare sau refuz a (al) misiunilor da �; nu �; N/A �
� de semnare a contractelor da � nu �; N/A �
� de semnare a rapoartelor da �; nu �; N/A �



Supravegherea lucrãrilor este corect efectuatã? da �; nu �; N/A �

Existã un sistem de control al calitãþii în cadrul cabinetului? da �; nu �

Dacã da, se va descrie în anexe.

Cabinetul foloseºte lucrãri ale altor profesioniºti? da �; nu �; N/A �

În documentele interne, în contractele individuale de muncã ºi în contractele
de prestãri de servicii existã prevederi referitoare la confidenþialitate? da �; nu �
Contractele de prestãri servicii conþin clauzele ºi elementele
prevãzute în reglementãrile Corpului? da �; nu �
Existã o formã de comunicare scrisã (raport, atestare)
pentru fiecare tip de misiune compatibilã cu competenþele cabinetului? da �; nu �

II. Auditul tehnic

1. Lucrãri de þinere a contabilitãþii, de elaborare ºi examinare a situaþiilor financiare
(respectarea Standardelor profesionale nr. 21 ºi 22)

Existã un dosar permanent? da �; nu �; N/A �

Este acesta corect organizat? da �; nu �; N/A �

Existã contract de prestãri servicii? da �; nu �; N/A �

Documentele din dosarul permanent permit cunoaºterea clientului:

� în planul structurii umane, mai ales al conducãtorilor? da �; nu �; N/A �

� pe plan juridic ºi fiscal (documente legale ºi contracte plurianuale importante)? da �; nu �; N/A �

� pe plan economic ºi financiar (activitate, situaþie economicã ºi financiarã)? da �; nu �; N/A �

� pe planul organizãrii economice ºi contabile? da �; nu �; N/A �

În ceea ce priveºte acceptarea ºi menþinerea misiunii:

� existã un chestionar în acest sens? da �; nu �; N/A �

� regulile de colegialitate vizavi de predecesor sunt respectate? da �; nu �; N/A �

Existã un dosar anual al clientului? da �; nu �; N/A �

În ceea ce priveºte programarea misiunilor:

� s-a stabilit un program de lucru? da �; nu �; N/A �

� punctele sensibile sunt scoase în evidenþã? da �; nu �; N/A �

Funcþionarea procedurilor a fost evaluatã?

� existã proceduri privind funcþiunea contabilã? da �; nu �; N/A �

� au fost verificate prin sondaj unele dosare de cãtre cabinet? da �; nu �; N/A �

Urmãtoarele documente figureazã în dosarul inventarierii?

� situaþia recapitulativã a stocurilor ºi a producþiei în curs de execuþie da �; nu �; N/A �

� situaþia facturilor de încasat da �; nu �; N/A �

� actele de achiziþie ºi de cesiune de imobilizãri da �; nu �; N/A �

� contractele de împrumut da �; nu �; N/A �

Foile de lucru fac dovada cã au fost puse în lucru tehnici de control
pentru a vã asigura cã se respectã reglementãrile contabile privind:

� capitalurile proprii? da �; nu �; N/A �

� provizioanele pentru riscuri ºi cheltuieli? da �; nu �; N/A �

� împrumuturile? da �; nu �; N/A �

� imobilizãrile? da �; nu �; N/A �

� stocurile? da �; nu �; N/A �

� furnizorii ºi conturile asimilate? da �; nu �; N/A �

� cumpãrãrile ºi cheltuielile externe? da �; nu �; N/A �

� clienþii ºi veniturile? da �; nu �; N/A �

� impozitele ºi taxele? da �; nu �; N/A �

� conturile de personal? da �; nu �; N/A �

� conturile financiare, cheltuielile ºi veniturile financiare? da �; nu �; N/A �

� operaþiunile excepþionale? da �; nu �; N/A �



În foile de lucru sunt corect prezentate:

� numele clientului? da �; nu �; N/A �

� exerciþiul? da �; nu �; N/A �

� numele colaboratorilor? da �; nu �; N/A �

� date privind activitatea? da �; nu �; N/A �

� referinþe? da �; nu �; N/A �

Anexele din dosarul anual sunt întocmite în conformitate cu reglementãrile în domeniu? da �; nu �; N/A �

Existenþa ºi þinerea la zi a registrelor sunt menþionate în dosar?

� Registrul-jurnal da �; nu �; N/A �

� Cartea mare da �; nu �; N/A �

� Registrul-inventar da �; nu �; N/A �

� Registrul consiliului de administraþie da �; nu �; N/A �

� Registrul adunãrilor generale da �; nu �; N/A �

Când înregistrãrile contabile sunt efectuate de cãtre client, sunt asigurate:

� existenþa pieselor justificative? da �; nu �; N/A �

� corecta înregistrare în conturi? da �; nu �; N/A �

� înregistrarea în perioada corectã? da �; nu �; N/A �

A avut loc o analizã criticã a evoluþiei:

� posturilor de bilanþ ºi contului de rezultate pentru exerciþiul în curs ºi cel precedent? da �; nu �; N/A �

� indicatorilor economico-financiari din dosarul clientului ºi coerenþei lor? da �; nu �; N/A �

� coerenþei diferitelor elemente ale conturilor anuale? da �; nu �; N/A �

S-a stabilit un tablou al fluxurilor de trezorerie? da �; nu �; N/A �

S-a stabilit situaþia miºcãrii capitalurilor proprii? da �; nu �; N/A �

S-a efectuat o analizã a desfãºurãrii activitãþii clientului în condiþii de continuitate? da �; nu �; N/A �

S-a întocmit o atestare sau un raport? da �; nu �; N/A �

Este în conformitate cu ansamblul dosarului? da �; nu �; N/A �

2. Lucrãri de audit financiar
(alte tipuri decât auditul statutar ºi auditul intern)
(respectarea Standardului profesional nr. 24)

Existã o foaie de lucru care precizeazã:

� natura ºi durata misiunii? da �; nu �; N/A �

� tipul de raport care trebuie emis? da �; nu �; N/A �

� controalele de efectuat? da �; nu �; N/A �

� onorariile prevãzute ºi modalitãþile de facturare au fost prezentate
clientului ºi acceptate de acesta? da �; nu �; N/A �

Cabinetul poate fi considerat totalmente independent asupra acestei misiuni? da �; nu �; N/A �

Misiunea este efectuatã fãrã vreo restricþie, indiferent de natura impusã sau nu de client? da �; nu �; N/A �

Timpul global consacrat misiunii permite realizarea tuturor obiectivelor? da �; nu �; N/A �

S-a stabilit o planificare în funcþie de obiectivele misiunii ºi de competenþa celor care intervin? da �; nu �; N/A �

Existã o planificare precisã a intervenþiilor? da �; nu �; N/A �

Lucrãrile de planificare sunt corect documentate în dosarul de lucru? da �; nu �; N/A �

Organizarea misiunii este de naturã a permite atingerea obiectivelor acesteia? da �; nu �; N/A �

Înaintea întocmirii unui program de muncã s-a efectuat o analizã
a riscurilor în vederea identificãrii punctelor critice ale misiunii
ºi s-a þinut cont de ea în cadrul programului de muncã? da �; nu �; N/A �

S-au avut în vedere:

� cunoaºterea întreprinderii? da �; nu �; N/A �

� cunoaºterea sectorului? da �; nu �; N/A �

� riscurile inerente ale întreprinderii? da �; nu �; N/A �

� evaluarea controlului intern? da �; nu �; N/A �



S-a stabilit un prag de semnificaþie – dacã criteriile de bazã sunt
în concordanþã cu volumul activitãþii întreprinderii? da �; nu �; N/A �

S-a modificat programul de lucru în funcþie de elementele noi apãrute
în cursul misiunii (concluzii asupra evaluãrii controlului intern etc.)? da �; nu �; N/A �

Programul de muncã a fost aprobat ºi parafat de un responsabil
al cabinetului înainte de începerea controalelor? da �; nu �; N/A �

Programul de muncã a fost în întregime acoperit pe parcursul misiunii? da �; nu �; N/A �

Programul stabilit permite executarea în condiþii rezonabile a misiunii? da �; nu �; N/A �

Un responsabil al cabinetului a revãzut ºi a vizat foile de lucru
considerate de importanþã pentru misiune? da �; nu �; N/A �

Aceastã supervizare s-a efectuat pe loc, la domiciliul clientului? da �; nu �; N/A �

S-a redactat o notã de sintezã generalã asupra ansamblului misiunii? da �; nu �; N/A �

Supervizarea poate fi consideratã realã ºi este ea adaptatã misiunii? da �; nu �; N/A �

Raportul emis este conform misiunii ºi normelor de raport? da �; nu �; N/A �

Raportul reflectã concluziile înscrise în sinteza misiunii? da �; nu �; N/A �

Raportul menþioneazã clar:

� limitele în intervenþia cabinetului? da �; nu �; N/A �

� aplicarea principiilor contabile? da �; nu �; N/A �

� impactul asupra situaþiei financiare al modificãrilor de metode contabile? da �; nu �; N/A �

Dupã cum este redactat, raportul:

� respectã normele de raportare (fond ºi formã)? da �; nu �; N/A �

� este suficient de clar pentru un cititor care nu are cunoºtinþe
(particulare) despre întreprinderea clientului? da �; nu �; N/A �

� poate fi remis fãrã a expune cabinetul la riscuri importante? da �; nu �; N/A �

Situaþiile financiare care fac obiectul unui raport sunt clar identificate sau anexate acestuia
în aºa fel încât pot fi disociate de opinia care a fost emisã de cãtre cabinet? da �; nu �; N/A �

Independent de raportul de audit, misiunea a fãcut obiectul unui raport intermediar / unor
rapoarte intermediare care se referã mai ales la calitatea
organizãrii ºi funcþionãrii sistemelor ºi procedurilor de control intern? da �; nu �; N/A �

Rapoartele sunt adaptate ºi redactate în mod judicios? da �; nu �; N/A �

Rapoartele emise de cabinet sunt remise clientului în proiect
ºi discutate cu acesta înaintea definitivãrii? da �; nu �; N/A �

Existã un sistem care sã permitã verificarea dacã dosarul este complet
ºi bine întocmit (chestionarul de sfârºit de misiune, spre exemplu)? da �; nu �; N/A �

Se þine un registru al timpilor realizaþi de diverºii profesioniºti participanþi
la misiune pentru a fi comparaþi cu bugetul alocat? da �; nu �; N/A �

Diferenþele mai semnificative dintre timpii prevãzuþi în buget ºi
cei realizaþi au fost explicate? da �; nu �; N/A �

S-a procedat la efectuarea unei aprecieri individuale a performanþelor diverºilor profesioniºti? da �; nu �; N/A �

Foile de lucru permit asigurarea cã urmãtoarele obiective sunt respectate:

Imobilizãri

Exhaustivitatea

� toate imobilizãrile intrate ºi ieºite sunt contabilizate? da �; nu �; N/A �

� toate amortismentele sunt contabilizate? da �; nu �; N/A �

� toate veniturile ºi cheltuielile sunt contabilizate? da �; nu �; N/A �

Realitatea

� imobilizãrile înregistrate existã ºi aparþin întreprinderii? da �; nu �; N/A �

� nicio cheltuialã curentã nu este trecutã pe imobilizãri? da �; nu �; N/A �

� restricþiile de proprietate sunt înregistrate (ipoteci, gajuri etc.)? da �; nu �; N/A �

Evaluarea corectã

� înregistrarea imobilizãrilor s-a efectuat la costul corect? da �; nu �; N/A �

� amortismentele sunt calculate conform principiilor general admise? da �; nu �; N/A �



Perioada corectã

� înregistrarea în contabilitate se efectueazã atunci când fenomenul economic se produce? da �; nu �; N/A �

Înregistrarea corectã

� intrãrile ºi ieºirile sunt corect înregistrate? da �; nu �; N/A �

� operaþiunile diverse sunt justificate ºi autorizate? da �; nu �; N/A �

Stocuri ºi producþie în curs

Exhaustivitatea

� toate stocurile sunt inventariate? da �; nu �; N/A �

� toate stocurile inventariate sunt contabilizate? da �; nu �; N/A �

� toate miºcãrile de stocuri sunt contabilizate? da �; nu �; N/A �

Realitatea

� stocurile contabilizate existã ºi aparþin întreprinderii? da �; nu �; N/A �

Evaluarea corectã

� costul stocurilor a fost corect stabilit? da �; nu �; N/A �

� stocurile supuse deprecierii sunt corect identificate? da �; nu �; N/A �

� provizioanele pentru deprecierea stocurilor sunt corect calculate ºi contabilizate? da �; nu �; N/A �

Perioada corectã

� înregistrarea stocurilor s-a efectuat la aceeaºi datã ca înregistrãrile
de la cumpãrãri-vânzãri, darea în producþie da �; nu �; N/A �

Imputarea (înregistrarea) corectã

� stocurile inventariate sunt înregistrate în conturile corespunzãtoare? da �; nu �; N/A �

� listele de inventar sunt corect totalizate? da �; nu �; N/A �

� suma stocurilor din bilanþ corespunde cu inventarul? da �; nu �; N/A �

� operaþiile diverse sunt corect justificate ºi autorizate? da �; nu �; N/A �

Ciclul de cumpãrãri/furnizori

Exhaustivitatea

� toate mãrfurile primite sunt recepþionate ºi facturate? da �; nu �; N/A �

� scãderile (stornãrile) s-au efectuat pentru toate mãrfurile returnate
ºi pentru litigiile cu furnizorii? da �; nu �; N/A �

� toate facturile primite (ºi anulãrile) sunt contabilizate? da �; nu �; N/A �

Realitatea

� toate facturile primite corespund cu mãrfurile efectiv primite? da �; nu �; N/A �

� toate scãderile (anulãrile) primite corespund cu retururile efective? da �; nu �; N/A �

Evaluarea corectã

� facturile sunt primite cu preþurile corecte ºi au fost corect evaluate? da �; nu �; N/A �

� devizele au fost corect convertite? da �; nu �; N/A �

Perioada corectã

� facturile sunt contabilizate sau provizionate în perioada în care mãrfurile au fost primite? da �; nu �; N/A �

� scãderile (anulãrile) sunt contabilizate de îndatã ce sunt cunoscuþi factorii care
le justificã? da �; nu �; N/A �

Imputarea (înregistrarea) corectã

� facturile ºi anulãrile sunt înregistrate în conturile
corespunzãtoare (furnizori, cheltuieli, TVA)? da �; nu �; N/A �

� operaþiile diverse sunt justificate ºi autorizate? da �; nu �; N/A �

� jurnalele sunt corect totalizate ºi centralizate? da �; nu �; N/A �

Ciclul de vânzãri/clienþi

Exhaustivitatea

� toate mãrfurile expediate sunt facturate? da �; nu �; N/A �

� facturile sunt emise pentru toate mãrfurile returnate de clienþi? da �; nu �; N/A �

� toate facturile (anulãrile) sunt contabilizate? da �; nu �; N/A �



Realitatea

� toate facturile emise corespund mãrfurilor expediate? da �; nu �; N/A �

� toate anulãrile de facturi corespund cu returnãrile efective? da �; nu �; N/A �

Evaluarea corectã

� facturile (anulãrile) sunt emise cu preþuri corecte ºi sunt corect calculate? da �; nu �; N/A �

� facturile a cãror platã este îndoielnicã sunt rapid identificate? da �; nu �; N/A �

� destinatarul facturilor ºi cel al mãrfurilor este acelaºi? da �; nu �; N/A �

Perioada corectã

� facturile sunt contabilizate în perioada livrãrilor? da �; nu �; N/A �

� anulãrile sunt contabilizate de îndatã ce faptele care le justificã sunt cunoscute? da �; nu �; N/A �

Imputarea (înregistrarea) corectã

� facturile ºi anulãrile sunt înregistrate în conturile corespunzãtoare? da �; nu �; N/A �

� operaþiile diverse sunt justificate ºi autorizate? da �; nu �; N/A �

� jurnalele sunt corect totalizate ºi centralizate? da �; nu �; N/A �

Trezorerie/finanþare

Încasãri

Exhaustivitatea

� toate sumele datorate întreprinderii au fost încasate? da �; nu �; N/A �

� toate sumele încasate sunt contabilizate? da �; nu �; N/A �

� diferenþele încasate au fost corect înregistrate? da �; nu �; N/A �

Realitatea

� toate descãrcãrile clienþilor sau debitorilor corespund încasãrilor efective? da �; nu �; N/A �

� toate efectele sunt efectiv încasate sau remise la încasare? da �; nu �; N/A �

Evaluarea corectã

� încasãrile sunt contabilizate pentru suma realã? da �; nu �; N/A �

� efectele remise la încasare au fost corect contabilizate? da �; nu �; N/A �

Perioada corectã

� încasãrile sunt înregistrate în perioada în care au fost efectiv primite? da �; nu �; N/A �

Imputarea (înregistrarea) corectã

� încasãrile sunt înregistrate în conturile corespunzãtoare (clienþi, bãnci, casa etc.)? da �; nu �; N/A �

� operaþiile diverse sunt justificate ºi autorizate? da �; nu �; N/A �

� jurnalele sunt corect totalizate ºi centralizate? da �; nu �; N/A �

Plãþi furnizori

Exhaustivitatea

� toate plãþile efectuate sunt contabilizate? da �; nu �; N/A �

� reþinerile sunt contabilizate la fiecare platã? da �; nu �; N/A �

� diferenþele de platã sunt contabilizate? da �; nu �; N/A �

Realitatea

� toate plãþile înregistrate corespund unor documente justificative? da �; nu �; N/A �

� documentele care reflectã obligaþii nu sunt plãtite decât o datã? da �; nu �; N/A �

Evaluarea corectã

� plãþile sunt înregistrate pentru suma realã? da �; nu �; N/A �

� avansurile sunt deduse din plãþi? da �; nu �; N/A �

Perioada corectã

� plãþile sunt înregistrate în perioada în care au fost efectiv fãcute? da �; nu �; N/A �

� scadenþele raportate sunt înregistrate în momentul în care au fost cunoscute? da �; nu �; N/A �

Imputarea (înregistrarea) corectã

� plãþile sunt înregistrate în conturile corespunzãtoare (furnizori, bãnci, casa etc.)? da �; nu �; N/A �

� operaþiile diverse sunt justificate ºi autorizate? da �; nu �; N/A �

� jurnalele sunt corect totalizate ºi centralizate? da �; nu �; N/A �



Plãþi personal

Exhaustivitatea

� toate sumele plãtite (prime etc.) sunt contabilizate? da �; nu �; N/A �

� toate ºtatele sunt contabilizate? da �; nu �; N/A �

Realitatea

� numai salariaþii reali ai întreprinderii primesc o remuneraþie? da �; nu �; N/A �

� remuneraþia ºefului de întreprindere nu este excesivã? da �; nu �; N/A �

� salariile sunt corect înregistrate? da �; nu �; N/A �

Evaluarea corectã

� salariile ºi asimilatele sunt corect evaluate? da �; nu �; N/A �

Perioada corectã

� salariile ºi asimilatele sunt înregistrate în perioada corespunzãtoare
prestaþiei reale a serviciului? da �; nu �; N/A �

Imputarea (înregistrarea) corectã

� salariile ºi asimilatele s-au înregistrat în conturile corespunzãtoare? da �; nu �; N/A �

� operaþiile diverse sunt justificate ºi autorizate? da �; nu �; N/A �

� jurnalele sunt corect totalizate ºi centralizate? da �; nu �; N/A �

Grup ºi asociaþi

Foile de lucru permit constatarea cã operaþiunile înscrise în conturile de grup ºi asociaþi:

� cuprind toate miºcãrile care le privesc ºi doar pe acestea? da �; nu �; N/A �

� sunt evaluate corect? da �; nu �; N/A �

� sunt înregistrate în conturile corespunzãtoare? da �; nu �; N/A �

� au fãcut obiectul autorizãrii necesare? da �; nu �; N/A �

Casa

Foile de lucru permit asigurarea cã:

� poziþiile conturilor de casã corespund realitãþii? da �; nu �; N/A �

� operaþiunile se sprijinã pe documente de trezorerie ºi cã
acestea sunt corecte ºi contabilizate? da �; nu �; N/A �

� constrângerile legale privind încasãrile ºi plãþile sunt respectate? da �; nu �; N/A �

Bãnci, cecuri, valori de încasat

Foile de lucru permit constatarea cã:

� poziþiile conturilor de trezorerie corespund realitãþii? da �; nu �; N/A �

� operaþiile se sprijinã pe documente de trezorerie ºi cã acestea sunt corect contabilizate? da �; nu �; N/A �

Cheltuieli ºi venituri financiare

Foile de lucru permit asigurarea cã cheltuielile ºi veniturile
care figureazã în conturi:

� sunt evaluate în mod corect? da �; nu �; N/A �

� cuprind numai cheltuielile ºi veniturile aferente exerciþiului încheiat? da �; nu �; N/A �

� sunt înregistrate ºi imputate în manierã corespunzãtoare? da �; nu �; N/A �

Operaþiuni excepþionale

Foile de lucru permit asigurarea cã în conturile 67 ºi 77:

� sunt cuprinse toate datoriile ºi toate rezultatele operaþiunilor
excepþionale ºi doar acestea? da �; nu �; N/A �

� veniturile ºi cheltuielile sunt corect evaluate ºi înregistrate? da �; nu �; N/A �

3. Respectarea standardelor profesionale privind misiuni speciale: aporturi la capital, fuziuni sau divizãri,
consultanþã fiscalã, alte misiuni speciale

Sunt respectate normele de comportament profesional prevãzute în standardele profesionale?
� independenþã da �; nu �; N/A �

� competenþã da �; nu �; N/A �

� calitatea lucrãrilor da �; nu �; N/A �

� confidenþialitate da �; nu �; N/A �



Sunt respectate normele de lucru prevãzute în standardele profesionale?

� programarea lucrãrilor da �; nu �; N/A �

� delegarea ºi supravegherea da �; nu �; N/A �

� utilizarea lucrãrilor altor profesioniºti da �; nu �; N/A �

� documentarea lucrãrilor da �; nu �; N/A �

Sunt respectate normele de raportare prevãzute în standardele profesionale? da �; nu �; N/A �

III. Auditul de conformitate

În legãturã cu rapoartele anuale ale cabinetului:

� au fost depuse rapoartele de membru pe ultimii 3 ani? da �; nu �; N/A �

� au fost completate corect? da �; nu �; N/A �

În legãturã cu dezvoltarea profesionalã continuã:

� s-a participat la acþiunile organizate de Corp? da �; nu �; N/A �

� s-au respectat cele 40 de ore de educaþie în ultimii 2 ani? da �; nu �; N/A �

Cabinetul a fost reprezentat la adunãrile generale în ultimii 3 ani? da �; nu �; N/A �

Au fost plãtite cotizaþiile pe ultimii 3 ani?

� fixe da �; nu �; N/A �

� variabile da �; nu �; N/A �

În legãturã cu exercitarea profesiei:

� s-a constatat exercitarea de activitãþi fãrã autorizaþie eliberatã de Corp? da �; nu �

� cabinetul a fost sancþionat disciplinar de cãtre Corp în ultimii 2 ani? da �; nu �



Anexa nr. 2
la regulament

RAPORTUL   AUDITORULUI   DE   CALITATE
– model –

I. Cabinetul auditat
Numele ºi prenumele (denumirea socialã)

.....................................................................................................................................................

II. Timpul afectat auditului
– în teren: de la data ..................... la data ..................... nr. zile ......
– la sediul filialei: de la data ..................... la data ..................... nr. zile ......

III. Constatãrile auditului de calitate
Auditul structural
1.
2.
3.
.
.
.

Cabinetul are un numãr de ...... salariaþi.

Auditul tehnic

Natura serviciului prestat Numãr clienþi Numãr dosare verificate
........................................ ............................. ......................................
........................................ ............................. ......................................

Constatãri:
1.
2.
3.
.
.
.

Auditul de conformitate
1.
2.
3.
.
.
.

IV. Evaluare
Pe baza fiºei centralizatoare a rezultatelor auditului de calitate a rezultat un numãr de ............ puncte calitative

determinate astfel:

Coeficient de
Puncte ponderare (%) Total puncte calitative

Auditul structural …………… ........... …………….
Auditul tehnic …………… ........... …………….
Auditul de conformitate …………… ........... …………….
Total __________________________________________________________________________

Propunem încadrarea cabinetului în clasa ...... de calitate.



V. Mãsuri

Auditul structural

1.

2.

3.

.

.

.

Auditul tehnic

1.

2.

3.

.

.

.

Auditul de conformitate

1.

2.

3.

.

.

.

              Data Semnãtura

............................ ......................................



Anexa nr. 3
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DECLARAÞIE

Subsemnatul, ........................................................., expert contabil cu numãrul matricol .........../ .........../..........., în
legãturã cu cauza care face obiectul Dosarului nr. .........../........... al ................................................................, declar urmãtoarele:

a) nu mã aflu în niciuna dintre situaþiile de incompatibilitate sau conflict de interese prevãzute de art. 12 alin. (1)
ºi (2) din Ordonanþa Guvernului nr. 65/1994 privind organizarea activitãþii de expertizã contabilã ºi a contabililor
autorizaþi, republicatã, ºi de art. 8 din Hotãrârea Conferinþei naþionale a Corpului Experþilor Contabili ºi Contabililor
Autorizaþi din România nr. 53/2005 emisã în baza art. 20 lit. d) din Ordonanþa Guvernului nr. 65/1994, republicatã.

b) faþã de prevederile reglementãrilor sus-menþionate mã aflu în urmãtoarele situaþii:

– …………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………..

– …………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………..

– …………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………..

Prezenta declaraþie este datã pe propria rãspundere, fiind conformã cu realitatea, având în vedere prevederile legii
privind falsul în înscrisuri ºi declaraþii.

Data Semnãtura

……………… …………………
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CECCAR
Filiala .....................
Dosar nr.:
Beneficiar:
Termen:

Nr. înregistrare:

REFERAT
privind auditarea modului de respectare a normelor profesionale

I. Data primirii:

II. Experþi contabili: Numele ºi prenumele Calitatea

1. __________________________________________________________________

2. __________________________________________________________________

3. __________________________________________________________________

4. __________________________________________________________________

5. __________________________________________________________________

6. __________________________________________________________________

7. __________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

III. Observaþii cu privire la:

a) Concordanþa dintre obiective, constatãri ºi concluzii

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

b) Respectarea Standardului profesional nr. 35

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

c) Respectarea Codului etic naþional al profesioniºtilor contabili

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

d) Alte observaþii

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

Auditor de calitate,
……………………

(Semnãtura) ªtampila



Anexa nr. 5
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CECCAR

CORPUL EXPERÞILOR CONTABILI

ªI CONTABILILOR AUTORIZAÞI DIN ROMÂNIA

– Filiala ........................................................ –

Auditat îndeplinirea Standardului profesional nr. 35

Dosar nr. .................... / ............... al .......................

Auditor de calitate

Numele …………………................

Prenumele …………………...........

L.S.

Anexa nr. 6
la regulament

REGISTRUL
de evidenþã a lucrãrilor de expertizã


