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spectele privind activitatea de audit al situaţiilor financiare individuale şi consolidate sunt 
reglementate, în România, de mai multe acte normative, prevederile acestora completându-
se odată cu transpunerea în legislaţia naţională a Directivei 2006/43/CE1. Principalele acte 

normative emise în acest sens sunt Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 75/19992 privind activitatea 
de audit financiar, republicată, cu modificările ulterioare, şi Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 90/20083 
privind auditul statutar al situaţiilor financiare anuale şi al situaţiilor financiare anuale consolidate, cu mo-
dificările şi completările ulterioare. 

Datorită importanţei auditului financiar, instituţiile cu atribuţii de reglementare şi supraveghere în 
domeniul contabilităţii au cuprins în legislaţia specifică unele prevederi referitoare la auditul financiar.  

De asemenea, în legislaţia contabilă emisă de Ministerul Finanţelor Publice există prevederi referi-
toare la auditul situaţiilor financiare anuale. 

În cele ce urmează, se prezintă actele normative care reglementează aspecte referitoare la auditul 
financiar, cu evidenţierea unor prevederi relevante. 

A. Acte normative care reglementează auditul financiar, în general 
a. Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 75/1999 privind activitatea de audit financiar, republicată, 

cu modificările ulterioare. 
Acest act normativ reglementează cadrul juridic pentru organizarea activităţii de audit financiar şi 

exercitarea independentă a profesiei de auditor financiar de către persoanele care au dobândit această 
calitate. De asemenea, acest act normativ desemnează Camera Auditorilor Financiari din România 
(CAFR) ca fiind persoana juridică autonomă care organizează, coordonează şi autorizează desfăşurarea 
activităţii de audit financiar în România; 

b. Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 90/2008 privind auditul statutar al situaţiilor financiare 
anuale şi al situaţiilor financiare anuale consolidate, cu modificările şi completările ulterioare. 

Această ordonanţă transpune prevederile Directivei 2006/43/CE a Parlamentului European şi a 
Consiliului privind auditul statutar al conturilor anuale şi al conturilor consolidate. 

B. Acte normative care reglementează aspecte referitoare la auditul financiar efectuat 
pentru unele sectoare de activitate 

Instituţiile care au atribuţii de reglementare şi supraveghere în domeniul contabilităţii, respectiv 
Banca Naţională a României (BNR), Comisia de Supraveghere a Asigurărilor (CSA), Comisia Naţională 
a Valorilor Mobiliare (CNVM), Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private (CSSPP) au 
emis reglementări contabile pentru domeniile pe care le reglementează şi supraveghează şi au cuprins 
în acestea şi unele cerinţe referitoare la informaţiile pe care trebuie să le urmărească şi să le raporteze 
auditorii, precum şi cerinţele în vederea avizării auditorului pentru a efectua audit la entităţile din dome-
niile respective.  

Enumerăm, în continuare, astfel de reglementări: 
 Norma Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private nr. 11/20074 privind auditorul 

financiar pentru fondurile de pensii administrate privat şi administratorii acestora, în care sunt cuprinse 
prevederi referitoare la criteriile de avizare a auditorului financiar şi activitatea desfăşurată în legătură cu 

                                                 
1 Directiva 2006/43/CE din 17 mai 2006 a Parlamentului European şi a Consiliului privind auditul statutar al conturi-

lor anuale şi al conturilor consolidate, de modificare a directivelor Consiliului 78/660/CEE şi 83/349/CEE şi de 
abrogare a Directivei 84/253/CEE a Consiliului, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 157 din 9 
iunie 2006. 

2 Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 75/01.06.1999 privind activitatea de audit financiar, republicată (M.O. nr. 
598/22.08.2003), cu modificările ulterioare. 

3 Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 90/24.06.2008 privind auditul statutar al situaţiilor financiare anuale şi al 
situaţiilor financiare anuale consolidate (M.O. nr. 481/30.06.2008), cu modificările şi completările ulterioare. 

4 Norma Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private nr. 11/17.04.2007 privind auditorul financiar 
pentru fondurile de pensii administrate privat şi administratorii acestora (M.O. nr. 288/02.05.2007). 
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fondurile de pensii administrate privat. 
La art. 2 din actul normativ menţionat se precizează: ”Comisia avizează auditorii financiari, membri 

activi ai Camerei Auditorilor Financiari din România, care intenţionează să desfăşoare activităţi de audit 
financiar pentru entităţile supuse autorizării, supravegherii şi controlului Comisiei”. 

Pentru ca un auditor financiar să fie avizat de CSSPP în vederea auditării situaţiilor financiare anuale 
ale fondurilor de pensii administrate privat, acesta trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii: 

• să aibă calitatea de auditor financiar, membru activ al Camerei Auditorilor Financiari din România; 
• să fi obţinut în ultimii 3 ani calificativul ”A” conform Normelor privind controlul calităţii activităţii de 

audit financiar şi a serviciilor conexe, elaborate de Camera Auditorilor Financiari din România; 
• să aibă încheiat un contract de asigurare de răspundere civilă profesională cu o societate de asi-

gurări autorizată de Comisia de Supraveghere a Asigurărilor ori de o instituţie similară dintr-un stat mem-
bru al Uniunii Europene sau aparţinând Spaţiului Economic European, suma asigurată trebuind să fie la 
nivelul maxim, în funcţie de riscul asumat pentru activitatea desfăşurată; 

• să facă dovada posibilităţii utilizării serviciilor unui expert în activităţi de calcul actuarial şi audita-
rea sistemelor informatice, conform Standardului internaţional de audit 620; 

• să nu fi fost sancţionat de către autorităţi române sau străine din domeniul financiar cu interdicţia 
de a desfăşura activităţi în sistemul financiar-bancar ori cu interdicţia temporară de a desfăşura astfel de 
activităţi; 

• să nu aibă menţiuni în cazierul fiscal şi cazierul judiciar; 
• să nu aibă datorii către bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetele locale şi 

bugetele fondurilor speciale; 
• să îndeplinească cerinţele legale şi profesionale referitoare la activitatea de audit; 
• să nu se afle într-o situaţie de incompatibilitate sau de conflict de interese, prevăzută de legislaţia 

în vigoare; 
• să fi achitat taxa pentru avizare. 
În vederea avizării de către Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, documenta-

ţia transmisă de auditori cuprinde: 
▪ certificat eliberat de Camera Auditorilor Financiari din România privind desfăşurarea activităţii de 

audit financiar şi serviciile profesionale conexe, potrivit prevederilor legale, în cazul auditorilor 
persoane fizice, în copie; 

▪ autorizaţie eliberată de Camera Auditorilor Financiari din România privind desfăşurarea activităţii 
de audit financiar şi serviciile profesionale conexe, potrivit prevederilor legale, în cazul auditorilor 
persoane juridice, în copie; 

▪ certificatul de înmatriculare la oficiul registrului comerţului, în cazul auditorilor persoane juridice, 
în copie; 

▪ certificatul constatator emis de oficiul registrului comerţului, cu starea la zi a societăţii, în cazul 
auditorilor persoane juridice, în original; 

▪ situaţiile financiare ale auditorului financiar pentru ultimele două exerciţii financiare, din care să 
rezulte că nu a înregistrat pierderi, în cazul auditorilor persoane juridice, în copie; 

▪ contractul de asigurare de răspundere civilă profesională, în copie; 
▪ cazierul judiciar, precum şi cazierul fiscal, în original; 
▪ dovada plăţii taxei de avizare. 
Auditorul are obligaţia să comunice Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private orice 

modificare a informaţiilor şi/sau a documentelor care au stat la baza avizării sale, în termen de 5 zile 
calendaristice de la data producerii modificării. 

Acelaşi act normativ stabileşte obligaţii specifice auditorului, astfel: 
• la solicitarea scrisă a CSSPP, auditorul financiar are obligaţia să furnizeze orice detalii, clarificări 

şi explicaţii referitoare la datele cuprinse în situaţiile financiare ale fondurilor de pensii administrate 
privat, la care a avut acces în timpul misiunilor sale; 

• auditorul financiar trebuie să informeze CSSPP de îndată ce, în exercitarea atribuţiilor sale, a luat 
cunoştinţă de acte sau fapte ale administratorului, care: 

a) reprezintă încălcări ale prevederilor legii şi/sau ale reglementărilor ori normelor emise de 
CSSPP în aplicarea acesteia, prin care sunt stabilite condiţiile de autorizare şi de desfă-
şurare a activităţii fondului de pensii administrat privat; 

b) sunt de natură să afecteze semnificativ situaţia patrimonială a fondului de pensii adminis-
trat privat sau buna sa funcţionare. 
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Actul normativ precizează că transmiterea către CSSPP a informaţiilor prevăzute de Normă nu 
constituie o încălcare a obligaţiei de păstrare a secretului profesional, neputând atrage răspunderea au-
ditorului financiar în cauză. 

CSSPP a prevăzut şi condiţiile în care se retrage avizul auditorului financiar al fondurilor de pensii 
administrate privat, respectiv: 

a) dacă acesta a fost obţinut pe baza unor informaţii sau documente false, eronate şi care au 
indus în eroare; 

b) dacă auditorului financiar i-a fost retras certificatul/autorizaţia de către Camera Auditorilor 
Financiari din România; 

c) la solicitarea auditorului financiar; 
d) în situaţia în care nu se mai îndeplinesc condiţiile care au fost avute în vedere la avizarea audi-

torului financiar; 
e) în cazul constatării nerespectării prevederilor legii şi ale normei menţionate. 

 Ordinul preşedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 22/20085 pentru aprobarea 
Normelor privind cerinţele de informare şi de raportare referitoare la auditul statutar al situaţiilor financia-
re ale societăţilor de asigurare/reasigurare.  

Prin Normele emise în anul 2008, CSA stabileşte criteriile de aprobare a firmelor de audit care 
auditează situaţiile financiare anuale ale societăţilor de asigurare/reasigurare. 

Potrivit actului normativ menţionat, pentru a fi aprobate în vederea auditării situaţiilor financiare ale so-
cietăţilor de asigurare/reasigurare, firmele de audit trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii: 

✓ să fie înregistrate în registrul firmelor de audit ţinut de CAFR; 
✓ să îndeplinească cerinţele legale şi profesionale referitoare la activitatea de audit şi să nu se 

afle într-o situaţie de incompatibilitate sau de conflict de interese prevăzută de legislaţia în vigoare; 
✓ să aibă în vigoare un contract de asigurare de răspundere civilă profesională, în conformitate 

cu normele privind asigurarea pentru risc profesional emise de CAFR; 
✓ auditorul statutar responsabil pentru misiunea de audit al situaţiilor financiare să aibă calitatea 

de auditor statutar activ, membru al CAFR, şi să fi coordonat sau să fi participat la auditarea situaţiilor 
financiare ale asigurătorilor o perioadă de cel puţin 2 ani; 

✓ să aibă cel puţin un actuar în cadrul echipei care va realiza auditul statutar, în vederea examinării 
activităţii de asigurare/reasigurare conform principiilor fundamentale şi general acceptate ale calculului 
actuarial. 

Societăţile de asigurare/reasigurare au obligaţia să transmită Comisiei de Supraveghere a Asigură-
rilor o solicitare scrisă de aprobare a firmei de audit, însoţită de următoarea documentaţie din care să 
rezulte îndeplinirea condiţiilor prevăzute anterior: 

• documentul care atestă calitatea de membru activ al CAFR, eliberat de aceasta, valabil pentru 
anul financiar în curs; 

• curriculum vitae, semnat şi datat, care va cuprinde cel puţin informaţii legate de studiile absolvite, 
cu menţionarea instituţiei de învăţământ, a naturii cursurilor şi a anului absolvirii, şi o prezentare detaliată 
a activităţii desfăşurate, cu indicarea denumirii şi a profilului activităţii entităţii în cadrul căreia a activat, a 
duratei şi naturii activităţilor desfăşurate, precum şi a responsabilităţilor exercitate, însoţit de orice alte 
documente care atestă îndeplinirea cerinţelor de pregătire şi experienţă în domeniul asigurărilor. Dacă 
este cazul, se va indica şi autoritatea însărcinată cu supravegherea fiecăreia dintre entităţile în cadrul 
cărora a desfăşurat activitate auditorul statutar; 

• curriculum vitae, semnat şi datat, pentru actuar, care să cuprindă cel puţin informaţiile prevăzute 
în legătură cu pregătirea şi experienţa profesională. Actuarul trebuie să fie înscris în Registrul actuarilor 
ţinut de Comisia de Supraveghere a Asigurărilor; 

• curriculum vitae, semnat şi datat, pentru reprezentantul legal al firmei de audit, care să cuprindă 
cel puţin informaţiile prevăzute în legătură cu pregătirea şi experienţa profesională; 

• o copie a contractului de asigurare de răspundere civilă profesională; 
• chestionarul completat şi semnat de reprezentantul legal al firmei de audit; 
• declaraţia completată şi semnată de reprezentantul legal al firmei de audit. 

                                                 
5 Ordinul preşedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 22/18.12.2008 pentru aprobarea Normelor pri-

vind cerinţele de informare şi de raportare referitoare la auditul statutar al situaţiilor financiare ale societăţilor de 
asigurare/reasigurare (M.O. nr. 894/30.12.2008). 
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Pe perioada valabilităţii contractului de audit, firma de audit este obligată să transmită societăţii de 
asigurare/reasigurare toate informaţiile necesare în vederea completării de către aceasta a declaraţiei 
prevăzute de norme. 

Solicitarea de aprobare împreună cu documentaţia aferentă vor fi transmise Comisiei de Suprave-
ghere a Asigurărilor înainte de începerea misiunii auditului statutar al situaţiilor financiare anuale/consolidate. 

Potrivit normelor menţionate: 
 partenerul-cheie de audit responsabil pentru efectuarea auditului statutar se înlocuieşte în mod 

obligatoriu, în cadrul misiunii de audit, în termen de cel mult 5 ani de la data numirii, şi va putea participa 
la o nouă misiune de audit statutar al situaţiilor financiare ale societăţii de asigurare/reasigurare respec-
tive după o perioadă de cel puţin 2 ani; 

 orice modificare a partenerilor-cheie de audit pe perioada în care firma de audit se află sub con-
tract cu societatea de asigurare/reasigurare va fi notificată societăţii de asigurare/reasigurare şi Comisiei 
de Supraveghere a Asigurărilor de către firma de audit, sub semnătura reprezentantului legal al aceste-
ia, în termen de 5 zile de la producerea acestei modificări; 

 auditorului statutar sau partenerului-cheie de audit responsabil cu auditul statutar în numele fir-
mei de audit nu i se permite să ocupe un post de conducere în cadrul societăţii de asigurare/reasigurare 
auditate, înainte de scurgerea unei perioade de cel puţin 2 ani de la data demisiei ca auditor statutar sau 
ca partener-cheie de audit. 

Auditorii statutari sau firmele de audit care efectuează audituri statutare pentru societăţile de asigu-
rare/reasigurare au, printre altele, următoarele obligaţii: 

a) să confirme anual, în scris, comitetului de audit independenţa lor faţă de societatea de asigura-
re/reasigurare auditată; 

b) să comunice anual comitetului de audit serviciile suplimentare prestate societăţii de asigura-
re/reasigurare; 

c) să discute cu comitetul de audit despre ameninţările la adresa independenţei lor şi măsurile de 
protecţie luate pentru reducerea acestor ameninţări. 

Firma de audit care efectuează auditul statutar al situaţiilor financiare anuale şi/sau consolidate ale 
societăţilor de asigurare/reasigurare trebuie să informeze Comisia de Supraveghere a Asigurărilor de în-
dată ce, în exercitarea atribuţiilor sale, a luat cunoştinţă despre orice act sau fapt în legătură cu societa-
tea de asigurare/reasigurare ori cu entităţile care intră în perimetrul de consolidare, act sau fapt care: 

a) constituie o încălcare a legii şi/sau a reglementărilor ori actelor emise în aplicarea acestora, prin 
care sunt stabilite condiţiile de autorizare şi de desfăşurare a activităţii societăţii de asigurare/reasigurare; 

b) este de natură să afecteze situaţia patrimonială a societăţii de asigurare/reasigurare sau buna 
sa funcţionare; 

c) poate conduce la un refuz în exprimarea unei opinii asupra situaţiilor financiare ale societăţii de 
asigurare/reasigurare sau la exprimarea unei opinii cu rezerve. 

o firmele de audit furnizează, la solicitarea Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor, orice detalii, 
clarificări, explicaţii referitoare la activitatea de audit desfăşurată pentru societăţile de asigurare/reasigurare; 

o Comisia de Supraveghere a Asigurărilor are acces la orice documente întocmite de auditorii sta-
tutari pe parcursul misiunii de audit statutar; 

o transmiterea către Comisia de Supraveghere a Asigurărilor a informaţiilor prevăzute de norme nu 
constituie o încălcare a niciunei restricţii privind divulgarea de informaţii şi nu va atrage niciun fel de 
răspundere asupra persoanei în cauză. 

 Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/20066 privind instituţiile de credit şi adecvarea capi-
talului - cuprinde prevederi referitoare la auditorul care efectuează audit la instituţiile de credit. 

Astfel, la art. 155, 156, 157, 158, 218 şi 219 din ordonanţa menţionată, se prevăd următoarele: 
• auditorii financiari ai instituţiilor de credit trebuie să fie aprobaţi de Banca Naţională a României; 
• Banca Naţională a României poate respinge numirea unui auditor financiar dacă apreciază că acesta 

nu dispune de experienţă şi/sau independenţă adecvate pentru îndeplinirea sarcinilor specifice sau dacă 
există constatări potrivit cărora acesta nu a respectat cerinţele de conduită etică şi profesională specifice; 

• instituţiile de credit au obligaţia să înlocuiască periodic auditorul financiar sau să solicite auditoru-
lui financiar înlocuirea periodică a coordonatorului echipei care realizează auditul financiar, conform 
cerinţelor Băncii Naţionale a României; 

                                                 
6 Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/06.12.2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului (M.O. 

nr. 1.027/27.12.2006), cu modificările şi completările ulterioare. 
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• auditorul financiar al unei instituţii de credit trebuie să informeze Banca Naţională a României de 
îndată ce, în exercitarea atribuţiilor sale, a luat cunoştinţă despre orice fapt sau decizie în legătură cu 
instituţia de credit care: 

- reprezintă o încălcare semnificativă a legii şi/sau a reglementărilor ori a altor acte emise în 
aplicarea acesteia, prin care sunt stabilite condiţiile de autorizare sau cerinţe privind desfăşurarea 
activităţii; 
- este de natură să afecteze capacitatea instituţiei de credit de a funcţiona în continuare; 
- poate conduce la un refuz din partea auditorului financiar de a-şi exprima opinia asupra situaţiilor 
financiare sau la exprimarea de către acesta a unei opinii cu rezerve; 
• la solicitarea Băncii Naţionale a României, auditorul financiar al instituţiei de credit are obligaţia 

să furnizeze orice detalii, clarificări, explicaţii legate de activitatea de audit financiar desfăşurată; 
• obligaţiile prevăzute în actul normativ revin auditorului financiar al instituţiei de credit şi în situaţia 

în care exercită sarcini specifice într-o entitate care are legături strânse decurgând dintr-o relaţie de con-
trol cu instituţia de credit; 

• îndeplinirea cu bună-credinţă de către auditorul financiar a obligaţiei de a informa Banca Naţiona-
lă a României nu constituie o încălcare a obligaţiei de păstrare a secretului profesional, care revine aces-
tuia potrivit legii sau clauzelor contractuale, şi nu poate atrage răspunderea de orice natură a acestuia; 

• Banca Naţională a României are acces la orice documente întocmite de auditorii financiari pe 
parcursul acţiunii de audit; 

• Banca Naţională a României poate retrage aprobarea acordată unui auditor financiar, în situaţia 
în care acesta nu îşi îndeplineşte în mod corespunzător atribuţiile prevăzute de lege sau nu respectă 
cerinţele de conduită etică şi profesională specifice; 

• Banca Naţională a României poate emite reglementări specifice cu privire la relaţia auditor finan-
ciar - autoritate competentă; 

• Banca Naţională a României poate să schimbe informaţii cu auditorii financiari, din România şi 
din celelalte state membre, ai instituţiilor de credit şi ai altor instituţii financiare; 

• autorităţile, organismele şi auditorii financiari din România, prevăzuţi în actul normativ, pot să 
schimbe informaţii cu autorităţi competente din celelalte state membre; 

• schimbul de informaţii are în vedere exercitarea atribuţiilor de supraveghere ale Băncii Naţionale 
a României, ale autorităţilor competente din alte state membre şi ale autorităţilor, organismelor şi 
auditorilor financiari; 

• informaţiile primite de autorităţile, organismele şi auditorii financiari din România sunt supuse 
cerinţelor referitoare la secretul profesional; 

• Banca Naţională a României schimbă informaţii cu autorităţile, organismele şi auditorii financiari 
din alte state membre, numai dacă informaţiile primite de respectivele autorităţi, organisme sau de audi-
torii financiari sunt supuse unor cerinţe de păstrare a secretului profesional similare celor prevăzute de 
ordonanţă; 

• Banca Naţională a României poate schimba informaţii cu autorităţi din România sau din alte state 
membre, responsabile cu supravegherea auditorilor financiari ai instituţiilor de credit, ai firmelor de inves-
tiţii, ai societăţilor de asigurare şi ai altor instituţii financiare. 

 Legea nr. 93/20097 privind instituţiile financiare nebancare - prin care, la art. 55, 56 şi 57 se 
prevăd următoarele: 

- situaţiile financiare anuale ale instituţiilor financiare nebancare înscrise în Registrul general se 
auditează de auditori financiari, în conformitate cu reglementările legale în vigoare; 

- situaţiile financiare anuale ale instituţiilor financiare nebancare înscrise şi în Registrul special se 
auditează exclusiv de auditori financiari agreaţi de Banca Naţională a României, în baza experienţei şi 
capacităţii dovedite în exercitarea activităţii de audit financiar; 

- la solicitarea Băncii Naţionale a României, auditorul financiar care auditează situaţiile financiare 
anuale ale instituţiei financiare nebancare are obligaţia să furnizeze orice detalii, clarificări şi explicaţii 
legate de activitatea de audit financiar desfăşurată; 

- auditorul financiar care auditează situaţiile financiare anuale ale unei instituţii financiare neban-
care înscrise în Registrul special trebuie să informeze Banca Naţională a României de îndată ce, în 
exercitarea atribuţiilor sale, a luat cunoştinţă de orice act sau fapt în legătură cu activitatea instituţiei 
financiare nebancare, act sau fapt care: 

                                                 
7 Legea nr. 93/08.04.2009 privind instituţiile financiare nebancare (M.O. nr. 259/21.04.2009). 



CONTABILITATE 

    RFPC nr. 7-8/2009 8 

                                                

a) constituie o încălcare gravă a legii şi/sau a reglementărilor ori a actelor emise în aplicarea 
acesteia, prin care sunt stabilite condiţiile de desfăşurare a activităţii instituţiei financiare nebancare; 

b) este de natură să afecteze capacitatea instituţiei financiare nebancare de a funcţiona în continuare; 
c) poate conduce la un refuz din partea auditorului financiar de a-şi exprima opinia asupra situaţii-

lor financiare anuale ale instituţiei financiare nebancare sau la exprimarea de către acesta a unei opinii 
cu rezerve; 

- îndeplinirea cu bună-credinţă de către auditorul financiar a obligaţiei de a informa Banca 
Naţională a României nu constituie o încălcare a obligaţiei de păstrare a secretului profesional, care 
revine acestuia potrivit legii, şi nu poate atrage răspunderea de orice natură a acestuia. 

 Regulamentul Băncii Naţionale a României nr. 11/20078 privind autorizarea instituţiilor de credit, 
persoane juridice române, şi a sucursalelor din România ale instituţiilor de credit din state terţe, cu 
modificările şi completările ulterioare - prin care se precizează următoarele: 

- persoanele propuse în calitate de auditor financiar trebuie să îndeplinească cerinţele prevăzute 
de lege şi să nu se afle în vreo situaţie de incompatibilitate sau de conflict de interese prevăzută de 
legislaţia în vigoare; 

- persoanele propuse în calitate de auditor financiar trebuie să aibă experienţă relevantă în 
domeniul auditării situaţiilor financiare ale instituţiilor de credit; 

- în cazul auditorilor financiari, persoane juridice, cel puţin auditorul financiar, persoană fizică, care 
coordonează echipa ce va realiza auditul financiar al băncii trebuie să îndeplinească cerinţa referitoare 
la experienţa relevantă în domeniul auditării situaţiilor financiare ale instituţiilor de credit. 

C. Acte normative în domeniul contabilităţii care reglementează şi unele aspecte referitoare 
la auditul financiar 

Legislaţia comunitară în domeniul contabilităţii este reprezentată de directive şi regulamente. 
Începând cu anul 2006, s-a realizat conformitatea reglementărilor contabile naţionale cu directivele 

europene în domeniu. Prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.121/20069 privind aplicarea Stan-
dardelor Internaţionale de Raportare Financiară, s-a realizat preluarea în legislaţia naţională a prevederi-
lor obligatorii cuprinse în Regulamentul (CE) nr. 1606/200210 al Parlamentului European şi al Consiliului 
din 19 iulie 2002 privind aplicarea standardelor internaţionale de contabilitate.  

Atât reglementările contabile naţionale care transpun directivele contabile, cât şi reglementările 
referitoare la IFRS, cuprind prevederi exprese privind obligaţia auditării situaţiilor financiare anuale 
întocmite conform acelor reglementări. În plus, trimiteri la situaţiile în care este obligatorie auditarea situ-
aţiilor financiare anuale sunt cuprinse în Legea contabilităţii nr. 82/199111, republicată. 

 

 
8 Regulamentul Băncii Naţionale a României nr. 11/13.11.2007 privind autorizarea instituţiilor de credit, persoane 

juridice române, şi a sucursalelor din România ale instituţiilor de credit din state terţe (M.O. nr. 837/06.12.2007), 
cu modificările şi completările ulterioare. 

9 Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.121/04.07.2006 privind aplicarea Standardelor Internaţionale de 
Raportare Financiară (M.O. nr. 602/12.07.2006). 

10 Regulamentul (CE) nr. 1606/2002 al Parlamentului European şi al Consiliului din data de 19 iulie 2002 privind 
aplicarea standardelor internaţionale de contabilitate, publicat în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene nr. L 
243/11.09.2002. 

11 Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată (M.O nr. 454/18.06.2008). 


