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CAMERA AUDITORILOR DIN ROMÂNIA

HOTÃRÂRE
pentru aprobarea Normelor privind procedurile de control al calitãþii auditului financiar
Consiliul Camerei Auditorilor din România, întrunit în ºedinþa din 27 iunie 2001,
în temeiul prevederilor art. 7 alin. (1) lit. e) din Ordonanþa de urgenþã a Guvernului nr. 75/1999 privind activitatea
de audit financiar,
h o t ã r ã º t e:
Art. 1. Ñ Se aprobã Normele privind procedurile de
control al calitãþii auditului financiar, cuprinse în anexa
care face parte integrantã din prezenta hotãrâre.
Art. 2. Ñ Departamentul de monitorizare ºi competenþã profesionalã din cadrul Camerei Auditorilor din

România va urmãri punerea în aplicare a prevederilor
normelor prevãzute la art. 1.
Art. 3. Ñ Prezenta hotãrâre va fi publicatã în
Monitorul Oficial al României, Partea I.

Preºedintele Camerei Auditorilor din România,
prof. univ. dr. Florin Georgescu
Bucureºti, 27 iunie 2001.
Nr. 11.
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ANEXÃ

NORME
privind procedurile de control al calitãþii auditului financiar

Raportul anual al membrilor
Membrii Camerei Auditorilor din România (Camerã) au
obligaþia de a întocmi ºi de a transmite Camerei un raport
anual. Raportul anual se referã la perioada încheiatã la
data de 31 decembrie ºi trebuie depus pânã la data de
31 martie a fiecãrui an.
Membrii Camerei care sunt angajaþi, administratori, asociaþi sau acþionari ai unei firme de audit ºi care nu efectueazã audit în nume propriu vor transmite Camerei un
raport anual (declaraþie anualã) în care vor specifica faptul
cã nu desfãºoarã activitate în nume propriu.
Nedepunerea raportului anual la termenul stabilit constituie caz de abatere disciplinarã conform art. 34 din
Regulamentul de organizare ºi funcþionare a Camerei
Auditorilor din România, aprobat prin Hotãrârea Guvernului
nr. 591/2000.
Raportul anual trebuie semnat de preºedintele consiliului
de administraþie sau de administratorul unic ori de auditorul
financiar, persoanã fizicã, dupã caz.
Pe durata efectuãrii inspecþiei inspectorii au obligaþia de
a verifica acurateþea raportului anual.
În anexa A la prezentele norme este prezentat modelul
de raport anual al membrilor.
Raportul anual cãtre Ministerul Finanþelor Publice
În temeiul art. 31 lit. b) din Ordonanþa de urgenþã a
Guvernului nr. 75/1999 privind activitatea de audit financiar,
Camera are obligaþia de a oferi, la solicitarea Ministerului
Finanþelor Publice, informaþiile solicitate la anumite termene
ºi/sau pentru anumite perioade. În acest sens, începând cu
data de 31 decembrie 2001, la data de 31 decembrie a
fiecãrui an Camera va avea obligaþia de a întocmi ºi de a
transmite Ministerului Finanþelor Publice un raport anual sintetic asupra calitãþii activitãþii de audit financiar.
Raportul anual va fi prezentat în primul rând Consiliului
Camerei ca raport detaliat, aºa cum este prevãzut în
anexa B la prezentele norme, înainte de data de 31 martie
a fiecãrui an.
În termen de 31 de zile de la întrunirea Consiliului
Camerei pentru aprobarea raportului detaliat, raportul simplificat prevãzut în anexa C la prezentele norme trebuie
transmis Ministerului Finanþelor Publice.

Inspecþiile
Pentru toate firmele de audit care efectueazã audit la
societãþile cotate la bursã Camera va organiza cel puþin o
inspecþie pe an, al cãrei obiect va consta în analiza dosarelor de audit pentru cel puþin un client cotat la bursã.
Pentru restul firmelor de audit Camera va organiza cel
puþin o inspecþie o datã la 5 ani, începând cu primul angajament de audit efectuat.
Inspecþiile repetate ºi inspecþiile efectuate ca urmare a
unor sesizãri nu sunt incluse în cele de mai sus.
Angajamentele de audit ce urmeazã sã fie inspectate
vor fi selectate de inspectorul-ºef (ºeful Departamentului de
monitorizare ºi competenþã profesionalã) pe baza raportului
anual.
Anterior inspecþiei Camera va notifica firmei de audit
data la care se va efectua inspecþia. La data efectuãrii
inspecþiei firma de audit va trebui sã aibã pregãtite toate
dosarele de audit aferente angajamentelor de audit al
situaþiilor financiare întocmite pentru exerciþiul financiar
încheiat în ultimele 12 luni.
Cu ocazia fiecãrei inspecþii inspectorul va întocmi raportul prevãzut în anexa D la prezentele norme, în finalul
cãruia va preciza clasa propusã, o motivare sinteticã a
acesteia ºi mãsurile propuse.
Clasa A înseamnã cã nu au existat probleme de semnalat.
Clasa B înseamnã cã au existat erori minore care nu
au necesitat mãsuri de remediere.
Clasa C înseamnã cã au existat abateri care au necesitat mãsuri de remediere.
Clasa

D

înseamnã

cã

raportul

va

fi

transmis

Departamentului de conduitã ºi disciplinã profesionalã.
Inspecþiile vor fi efectuate dupã manualul de proceduri
elaborat de Departamentul de monitorizare ºi competenþã
profesionalã din cadrul Camerei.
Inspectorii vor verifica informaþiile din ultimul raport anual
al membrilor ºi probele care vin în susþinerea declaraþiei
privind pregãtirea profesionalã continuã.
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ANEXA A
la norme
RAPORTUL ANUAL AL MEMBRILOR

Scop
Raportul anual al membrilor este cerut de Camerã pentru îndeplinirea obligaþiilor legale ale
acesteia.
Confirmãri ºi angajamente
Dacã nu puteþi sã declaraþi una sau mai multe dintre urmãtoarele, vã rugãm sã tãiaþi ºi sã
includeþi o prezentare detaliatã a motivelor pentru care nu puteþi sã faceþi declaraþia respectivã.
Înregistrare
i(i) Confirm cã structura acþionariatului ºi controlul firmei sunt în concordanþã cu reglementãrile de audit în vigoare.
(ii) Confirm cã firma a stabilit ºi a aplicat procedurile necesare pentru ca auditorii asociaþi
ºi angajaþii care desfãºoarã activitãþi de audit sã fie ºi sã continue sã fie competenþi
pentru a desfãºura activitãþile de audit pentru care sunt responsabili sau angajaþi.
i(iii) Confirm cã firma are o bunã reputaþie moralã ºi profesionalã pentru a desfãºura
activitãþi de audit.
i(iv) Confirm cã firma a notificat Camerei în mod prompt toate modificãrile de
circumstanþe apãrute.
ii(v) Îmi iau angajamentul cã activitatea firmei se va desfãºura în permanenþã în
conformitate cu reglementãrile de audit în vigoare.

Semnãturi
Subsemnatul certific cu toatã încrederea ºi în deplinã cunoºtinþã de cauzã cã angajamentele, confirmãrile ºi informaþiile conþinute în acest raport reprezintã o declaraþie adevãratã ºi
corectã privind circumstanþele în care firma îºi desfãºoarã activitatea.
.................................

Se completeazã
de Camera
Auditorilor din
România
Primit .................

(semnãtura)

..................................
(numele ºi prenumele, cu majuscule)

Data ........................

Informaþii generale privind completarea formularului
Vã rugãm ca la completare sã adãugaþi orice explicaþii sau note direct pe acest formular. Dacã spaþiul nu este suficient, ataºaþi pagini suplimentare ºi scrieþi pe formular cã aþi fãcut
acest lucru, notând numãrul de pagini adãugate.
Date fixe
Secþiunile care încep cu litera S conþin informaþii care sunt pãstrate de Camerã.
S1. Sediul central

S1
Denumirea firmei
Codul fiscal
Adresa sediului social
Codul poºtal
Telefon/fax
Internet HTTP
Codul membrului

Sediul central
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S2. Asociaþi-auditori/administratori

Angajaþi Ñ aceastã secþiune trebuie sã includã doar auditorii financiari care sunt
angajaþi.
S2.a) Asociaþi-auditori/administratori
(i) Detalii în legãturã cu membrii
Codul

Numele, prenumele ºi iniþiale
Anul naºterii

S2.b) Angajaþi-auditori (aºa cum a fost notificat Camerei)
Codul membrului

Numele, prenumele ºi iniþiale

Anul naºterii

S3. Firme de audit cu conducere comunã

Firme conectate sunt douã firme de audit care au unul sau mai mulþi asociaþi/administratori comuni.
O asociere naþionalã este orice asociaþie sau federaþie de firme ce acþioneazã pe teritoriul României.
O asociere internaþionalã este orice asociaþie sau federaþie internaþionalã de firme în
afara graniþelor naþionale.
S4. Firme de audit conectate

a) Înregistrate în Camerã
Denumirea firmei
Codul firmei
Adresa
Codul poºtal

b) Asocieri naþionale

c) Asocieri internaþionale
Denumirea
Sediul central
Adresa
Codul poºtal

Date variabile
Informaþii generale privind completarea
Secþiunile care încep cu litera A sunt secþiuni ce conþin date variabile; ele trebuie
completate cu informaþiile valabile la data pentru care se întocmeºte raportul anual al membrilor.
La introducerea datelor din raport computerul efectueazã verificarea acestora. Orice
secþiune necompletatã sau orice inconsecvenþe pot duce la solicitarea unei scrisori de clarificare.
În anumite circumstanþe raportul cere ataºarea unei declaraþii ce conþine informaþii
suplimentare. Acolo unde astfel de informaþii au fost oferite Camerei într-un raport anterior, iar
circumstanþele nu s-au schimbat de la acea datã, anexaþi copia de pe acea declaraþie.
Acolo unde se cer rãspunsuri de tipul DA, NU sau NICI UNA, încercuiþi opþiunea
adecvatã.
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A2.a) Numãrul de clienþi de audit
Atunci când se completeazã aceastã secþiune societãþile care fac parte dintr-un grup
trebuie sã fie tratate ca un singur client.

A2.a) Numãrul de clienþi de audit (sau cea mai bunã estimare a acestui numãr)
la data de ....................
ii(i) Societãþi cotate
i(ii) Organizaþii neincluse mai sus, ca de exemplu:
(iii)
(iii)
(iii)
(iii)

a)
b)
c)
c)

bãncile
societãþile de asigurãri
entitãþile autorizate sã desfãºoare activitãþi de
investiþii financiare

............
............
............
TOTAL:

(iii) Alte societãþi
TOTAL GENERAL:

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

A2.b) Detalii despre client
Nr.
crt.

Numele
clientului

Cifra
de afaceri

Valoarea
bilanþierã

Numãrul
de angajaþi

Onorarii
de audit

Raportul
de audit a fost
fãrã rezerve?
(DA/NU)
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A3. Venitul din onorarii
Vã rugãm sã exprimaþi toate valorile în milioane lei, rotunjite la valoarea imediat superioarã.
Venitul brut total nu include T.V.A. ºi cheltuielile decontate, dar include toate comisioanele primite, indiferent dacã acestea sunt reþinute de firmã.
Venitul total din audit reprezintã onorariile cerute de la clienþi pentru angajamentele de
audit sau o estimare a acestora.
A3. Venitul din onorarii
Valori (pentru valori nule se va scrie ”zeroÒ):

Milioane lei

a) venitul brut din toate sursele de venit
b) venitul total din audit

A4. Independenþã ºi alte aspecte
a) A stabilit ºi a aplicat firma dumneavoastrã proceduri privind asigurarea
a) respectãrii de cãtre auditori-asociaþi ºi de toþi angajaþii a principiilor de
confidenþialitate ºi independenþã, aºa cum sunt stipulate în Codul privind conduita eticã ºi profesionalã?
b) Este independenþa firmei dumneavoastrã ameninþatã de unul sau mai
mulþi dintre urmãtorii factori:
a) ii(i) dependenþã financiarã faþã de un client de audit?
a) i(ii) relaþii personale sau familiale?
a) (iii) participaþii la fonduri mutuale ce au investit într-un client de audit?
a) (iv) implicare ca administrator de fonduri al unui client de audit?
a) i(v) interese de afaceri comune cu clienþii?

DA/NU

DA/NU
DA/NU
DA/NU
DA/NU
DA/NU

c) A stabilit ºi a urmat firma proceduri pentru:
a) ii(i) a împiedica orice persoanã, alta decât dumneavoastrã, sã aibã o
influenþã care ar putea sã afecteze independenþa sau integritatea
activitãþilor de audit desfãºurate?
a) i(ii) a asigura faptul cã independenþa sau capacitatea de a efectua
auditul în mod corespunzãtor sunt luate în considerare ºi înregistrate
înaintea încheierii contractului?
Dacã se rãspunde cu NU la oricare dintre întrebãrile de mai sus, vã
rugãm sã ataºaþi o declaraþie care sã clarifice situaþia ºi justificaþi orice
alte mãsuri de protecþie adoptate de firmã.

A5. Reputaþie profesionalã ºi moralã
a) A stabilit ºi a urmat firma dumneavoastrã pentru a se asigura cã duma) neavoastrã ca asociat-auditor, precum ºi angajaþii implicaþi în activitãþi
de audit au o reputaþie profesionalã ºi moralã bunã?
b) i(i) Existã aspecte în ceea ce vã priveºte pe dumneavoastrã sau pe
a)
angajaþii dumneavoastrã care sã ridice semne de întrebare asupra
bunei reputaþii profesionale ºi morale a firmei dumneavoastrã?
b) (ii) Dacã DA, a fost Camera încunoºtinþatã de aspectele respective?
Dacã se rãspunde cu NU la oricare dintre întrebãrile de mai sus, vã
rugãm sã ataºaþi o declaraþie explicativã.

DA/NU

DA/NU

DA/NU
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A6. Asigurarea profesionalã ºi reclamaþii
a)
b)
b)
b)

Este firma asiguratã profesional conform cerinþelor Camerei?
În ceea ce priveºte activitatea de audit desfãºuratã, a primit firma
reclamaþii care nu au fost rezolvate sau care este probabil sã rãmânã
nerezolvate de la ultimul raport anual sau de la ultima înregistrare
(dacã prezentul este primul raport anual)? (Rãspundeþi cu NICI UNA
dacã nu s-au înregistrat reclamaþii).

DA/NU
DA/NU/
NICI UNA

Dacã rãspundeþi cu NU la lit. a) sau cu DA la lit. b), vã rugãm sã oferiþi
informaþii suplimentare.

A7. Competenþa în audit
a)
b)
c)
c)
c)
d)
d)
d)
d)
d)
d)
d)

Aplicã firma procedurile minimale de audit?
Este utilizatã o listã de verificare a prezentãrii conturilor actualizatã?
Se utilizeazã o documentaþie adecvatã acolo unde angajamentul de
audit presupune utilizarea unor specialiºti [de exemplu, pentru clienþii de
audit din secþiunea A2.a)(ii)]? (Rãspundeþi cu NICI UNA dacã nu aveþi
clienþi de tipul celor din secþiunea de mai sus).
ii(i) Dumneavoastrã ºi angajaþii care sunt auditori financiari aþi participat
i(ii) la orele de pregãtire profesionalã continuã, structurate sau nestructurate, recomandate de Camerã?
i(ii) Existã o pregãtire adecvatã pentru angajamentele de audit specialii(ii) zate? [Rãspundeþi cu NICI UNA dacã nu aveþi clienþi de tipul celor de
i(ii) la secþiunea A2 a)(ii)].
(iii) Pãstreazã firma evidenþe privind procesul de pregãtire profesionalã
(iii) continuã?

DA/NU
DA/NU
DA/NU/
NICI UNA

DA/NU

DA/NU/
NICI UNA
DA/NU

Dacã rãspundeþi cu NU la oricare dintre întrebãrile de mai sus, vã rugãm
sã ataºaþi o declaraþie oferind detalii despre cum este menþinutã ºi þinutã
evidenþa competenþei individuale în audit.

Listã de verificare
Înainte de a expedia raportul completat vã rugãm sã revedeþi toate secþiunile pentru a
vã asigura cã raportul este complet ºi corect. Corecturile ºi corespondenþa asociate sunt costisitoare.
Pasul 1 Ñ Verificaþi dacã aþi completat toate secþiunile.
Pasul 2 Ñ Verificaþi dacã angajamentele ºi confirmãrile de pe prima paginã au fost citite
ºi semnate de persoana/persoanele potrivitã/potrivite.
Pasul 3 Ñ Asiguraþi-vã cã toate valorile monetare sunt exprimate în milioane lei.
Pasul 4 Ñ Verificaþi dacã aþi ataºat raportului toate declaraþiile cerute.
Pasul 5 Ñ Pãstraþi o copie de pe raport ºi de pe orice declaraþii, împreunã cu datele
primare utilizate pentru compilare.
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Pasul 6 Ñ Asiguraþi-vã cã trimiteþi Camerei toate paginile completate ale raportului,
împreunã cu orice declaraþii cerute, în plicul închis preadresat.
Pasul 7 Ñ Vã rugãm sã includeþi urmãtoarele:
a) copie de pe asigurarea profesionalã
b) formularele de pregãtire profesionalã continuã, completate pentru toþi auditorii financiari asociaþi, administratori sau angajaþi.
Vã mulþumim cã aþi completat acest raport.

Se completeazã de Camera
Auditorilor din România
Completat de ......................
Data completãrii .....................

ANEXA B
la norme

RAPORT ANUAL DETALIAT

cãtre consiliul Camerei

Anul [XXXX]
Numãr de auditori financiari

X

Numãr de auditori financiari inspectaþi

X

Clasificarea inspecþiilor
Clasa A (fãrã probleme)

X

Clasa B (probleme minore)

X

Clasa C (mãsuri de remediere necesare)

X

Clasa D [art. 34 lit. b) ROF]

X

Propuneri pentru Clasa D
Retragerea calitãþii de membru al Camerei

X

Suspendarea calitãþii de membru al Camerei

X

Limitarea anumitor drepturi

X

Mustrare

X

Avertisment

X

Pregãtire profesionalã obligatorie

X

Alte propuneri

X
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Propuneri pentru Clasa D pe anul precedent

Mãsuri luate de Camerã

Retragerea calitãþii de membru al Camerei
Suspendarea calitãþii de membru al Camerei
Limitarea anumitor drepturi
Mustrare
Avertisment
Pregãtire profesionalã obligatorie
Alte propuneri

X
X
X
X
X
X
X

Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y

Problemele cele mai frecvente
Nr. crt.

Probleme

Propuneri

1.
2.
3.
4.
5.

X
X
X
X
X

Y
Y
Y
Y
Y

Informaþii despre Clasa D
Numele
[
[
[

Probleme

Mãsuri propuse

]
]
]
Programul inspecþiilor

Inspecþii aleatoare

X

Inspecþii repetate

X

Inspecþii ca urmare a unor sesizãri

X

Propuneri pentru Clasa C
Pregãtire profesionalã

X

Planuri de mãsuri convenite cu auditorii financiari

X

Inspecþii repetate

X

Data
.............................

ªeful Departamentului de monitorizare
ºi competenþã profesionalã,
.......................................
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ANEXA C
la norme
RAPORT ANUAL SIMPLIFICAT

cãtre Ministerul Finanþelor Publice
Anul [XXXX]
Numãr de auditori financiari
Numãr de auditori financiari inspectaþi

X
X

Clasificarea inspecþiilor
Clasa
Clasa
Clasa
Clasa

A
B
C
D

(fãrã probleme)
(probleme minore)
(mãsuri de remediere necesare)
[art. 34 lit. b) ROF]

X
X
X
X

Propuneri pentru Clasa D
Retragerea calitãþii de membru al Camerei
Suspendarea calitãþii de membru al Camerei
Limitarea anumitor drepturi
Mustrare
Avertisment
Pregãtire profesionalã obligatorie
Alte propuneri

X
X
X
X
X
X
X

Propuneri pentru Clasa D pe anul precedent
Retragerea calitãþii de membru al Camerei
Suspendarea calitãþii de membru al Camerei
Limitarea anumitor drepturi
Mustrare
Avertisment
Pregãtire profesionalã obligatorie
Alte propuneri

Data
...........................

Mãsuri luate de Camerã
X
X
X
X
X
X
X

Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y

Preºedinte,
................................
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ANEXA D
la norme
RAPORT DE INSPECÞIE

Pentru secþiunile selectate de inspector din Procedurile minimale de

DA/NU Referinþe

audit:
Ñ documentele de lucru evidenþiazã corespunzãtor natura ºi întinderea
angajamentului de audit, precum ºi rezultatele ºi concluziile trase?

DA/NU

Ñ au fost obþinute suficiente probe pe baza procedurilor de fond, în
vederea susþinerii aserþiunilor din situaþiile financiare:
¥ existenþã
¥ proprietate
¥ apariþie
¥ exhaustivitate
¥ evaluare?

DA/NU
DA/NU
DA/NU
DA/NU
DA/NU
DA/NU

Ñ au fost obþinute suficiente probe în vederea evaluãrii rezonabilitãþii
estimãrilor contabile?

Descriere

DA/NU

Referinþã

Lista de verificare a finalizãrii angajamentului
Revizuirea generalã a situaþiilor financiare
Lista de verificare a documenelor de lucru
Punctele finale ºi întâlnirea cu clientul
Confirmarea planului de audit
Modelul de audit
Active imobilizate Ñ corporale ºi necorporale
Investiþii financiare
Stocuri ºi contracte pe termen lung
Creanþe ºi plãþi în avans
Disponibilitãþi în conturi ºi casã (inclusiv creanþe pe
termen lung)
Creditori ºi angajamente
Impozitare
Capital, rezerve ºi registre statutare
Contul de profit ºi pierderi
Registrul nominal

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K

2 secþiuni selectate
de inspector (G Ñ L
plus O)

L
M
N
O
P

Programul de activitate al inspectorilor
Numele clientului
Persoana care semneazã raportul de audit
Informaþii despre client:
Ñ natura activitãþii
Ñ cerinþe specifice
Ñ sfârºitul perioadei
Ñ cifra de afaceri
Ñ profit/pierderi înainte de impozitare
Ñ active/obligaþii nete
Ñ data aprobãrii conturilor
Ñ raportul de audit
Ñ data raportului de audit
Ñ onorariul de audit
Inspector

Fãrã/cu rezerve în privinþa
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Data revizuirii
Clasa propusã

A/B/C/D

Motivare sinteticã
Mãsuri propuse pentru clasele C ºi D

Nr.
crt.

Planificarea auditului

1. Înainte de acceptarea angajamentului/înnoirii
angajamentului au fost avute în vedere ºi
documentate independenþa, resursele ºi capacitatea firmei de a efectua auditul?
2. Existã o scrisoare de angajament curentã? Au
fost avuþi în vedere termenii angajamentului în
cursul procesului de planificare?
3. Existã o evidenþã ºi o evaluare actualizatã a
sistemului contabil ºi de control intern al clientului?
4. A fost actualizat dosarul permanent cu
schimbãrile intervenite în ultimul an?
5. A fost planul de audit aprobat de persoana
care semneazã raportul de audit înainte de
începerea activitãþii?
6. A fost pragul de semnificaþie stabilit la etapa
planificãrii?
7. A fost fãcutã o evaluare adecvatã a riscului
specific ºi general ºi, acolo unde au fost identificate riscuri, au fost aduse amendamente
corespunzãtoare la procedurile de audit documentate?
8. Existã probe privind analiza riscului unor înregistrãri greºite, semnificative în situaþiile financiare, ca urmare a unor fraude, erori sau a
nerespectãrii legislaþiei?
9. Existã probe neprezentate privind analiza riscului de a exista tranzacþii între pãrþi afiliate?
10. În cazul în care este oportunã folosirea unui
expert sau a altui auditor, au fost documentate adecvat scopul colaborãrii cu aceºtia ºi
evaluarea obiectivitãþii, calificãrii profesionale,
experienþei ºi resurselor lor?
11. Existã o analizã adecvatã a nivelului de
eºantionare, a selecþiei eºantioanelor ºi a
nivelului erorii aºteptate ºi acceptabile?

Da/Nu

Referinþe

Observaþii
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Nr.
crt.

Planificarea auditului

Da/Nu

Referinþe

Observaþii

12. Au fost selecþionaþi membrii echipei de audit,
avându-se în vedere competenþa lor de a
efectua activitatea alocatã?
13. Existã probe la dosar care sã indice cã auditul a fost planificat corespunzãtor, avându-se
în vedere circumstanþele clientului?

Nr.
crt.

1.

2.
3.
4.
5.
6.

7.

Nr.
crt.

1.
2.
3.
4.
5.

Probe de audit

Pentru toate secþiunile dosarului de audit:
a) existã tabele principale pentru toate poziþiile semnificative ºi
a) sunt conforme cu conturile?
b) existã tabele care sã susþinã tabelele principale?
c) au fost procedurile minimale de audit adaptate la circumstanþele
a) clientului?
d) sunt procedurile minimale de audit aplicate integral?
e) în cazurile în care nu au fost aplicate procedurile minimale
e) de audit sau au fost amendate, au fost documentate suficiente
e) explicaþii?
Au fost obþinute suficiente probe de audit privind reluarea corespunzãtoare ºi înregistrarea corectã a soldurilor de deschidere?
Au fost politicile contabile aplicate consecvent ºi, dacã nu, au fost
toate modificãrile contabilizate ºi prezentate corespunzãtor?
În cazul în care s-a apelat la un expert, au fost evaluate probele
privind oportunitatea utilizãrii acestuia ºi concluziile documentate?
A fost principiul continuitãþii activitãþii evaluat ºi documentat cu
declaraþii scrise, acolo unde a fost cazul?
S-au fãcut suficiente cercetãri pentru a identifica posibile cazuri de
nerespectare a legislaþiei esenþiale pentru capacitatea de a-ºi
desfãºura activitatea? Dacã da, sunt acestea documentate ºi,
unde este cazul, au fost obþinute declaraþii scrise?
Existã probe suficiente privind prezentarea adecvatã a tranzacþiilor
între pãrþile afiliate?

Finalizarea auditului

Existã probe privind revizuirea ºi supravegherea activitãþii angajaþilor?
A fost planificarea, inclusiv riscul de audit ºi pragul de semnificaþie,
revizuitã, dacã a fost cazul, în cursul sau la finalul auditului?
Existã o evidenþã a erorilor necorectate identificate în cursul
auditului ºi a probelor privind evaluarea impactului erorilor?
Existã probe privind rezolvarea tuturor punctelor de revizuire ºi a
problemelor în disputã?
A fost efectuatã o revizuire analiticã a situaþiilor financiare ºi a
explicaþiilor privind abaterile semnificative documentate la dosar?

Da/Nu

Referinþe

Da/Nu
Da/Nu
Da/Nu
Da/Nu
Da/Nu

Da/Nu
Da/Nu
Da/Nu
Da/Nu
Da/Nu

Da/Nu

Da/Nu

Da/Nu
Da/Nu
Da/Nu
Da/Nu
Da/Nu

Referinþe
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Nr.
crt.

6.

7.

8.
9.

10.

11.

Finalizarea auditului

A fost efectuatã o revizuire generalã a situaþiilor financiare pentru
a verifica consecvenþa cu informaþiile despre client deþinute de
firmã ºi cu rezultatele procedurilor de audit?
A fost efectuatã o revizuire a evenimentelor ulterioare pentru
a se asigura cã toate ajustãrile ºi prezentãrile aferente tuturor
evenimentelor ulterioare semnificative pânã la data raportului au
fost efectuate? Dacã da, au fost natura, întinderea ºi durata activitãþii corespunzãtor documentate?
A fost întâlnirea cu administratorii documentatã corespunzãtor?
A fost utilizatã o listã de verificare a prezentãrilor din situaþiile
financiare sau o altã procedurã de asigurare a conformitãþii cu
cerinþele legale, pentru a se verifica dacã situaþiile financiare au
fost întocmite conform standardelor contabile, legislaþiei ºi altor
reglementãri aplicabile?
A luat firma în considerare dacã posedã gradul de independenþã,
resursele ºi competenþa pentru a îndeplini angajamentul în anul
urmãtor?
A fost auditul efectuat în conformitate cu standardele ºi recomandãrile de audit, cerinþele legale ºi cu procedurile firmei?

Da/Nu

Referinþe

Da/Nu

Da/Nu

Da/Nu
Da/Nu

Da/Nu

Da/Nu

Raportul de audit

Este raportul de audit în conformitate cu cerinþele legale?
Este raportul de audit semnat de un auditor financiar?

Da/Nu
Da/Nu
Da/Nu

Referinþe

Da/Nu
Da/Nu

Referinþe

Raportul anual

Este raportul anual susþinut de documente probatorii?
Este raportul anual în concordanþã cu probele existente în cadrul
firmei?
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CONCURENÞEI

CONSILIUL CONCURENÞEI

D E C I Z I A Nr. 175
din 20 mai 2002
Preºedintele Consiliului Concurenþei,
în baza:
1. Decretului nr. 1.075/2001 privind numirea membrilor Consiliului Concurenþei;
2. Legii concurenþei nr. 21/1996;
3. Regulamentului privind autorizarea concentrãrilor economice;
4. Regulamentului de organizare, funcþionare ºi procedurã al Consiliului Concurenþei;
5. materialelor din dosarul cauzei (RS Ñ 30 din 25 februarie 2002);
6. notei Departamentului servicii (V2 Ð 837 din 17 mai 2002),
luând în considerare cã:
1. Societatea Comercialã ”Hewlett-Packard CompanyÒ, prin reprezentantul sãu împuternicit, a înaintat formularul de
notificare a concentrãrii economice prin care Societatea Comercialã ”Hewlett-Packard CompanyÒ U.S.A. a dobândit, în
septembrie 2001, controlul asupra întregii Societãþi Comerciale ”Compaq Computer CorporationÒ U.S.A., prin cumpãrare
de acþiuni, formular înregistrat la Consiliul Concurenþei cu nr. RS Ñ 30 din 25 februarie 2002.
Notificarea a fost consideratã efectivã la data de 15 mai 2002;
2. La data tranzacþiei ambele societãþi comerciale aveau câte o filialã în România;
3. Dobândirea controlului prin achiziþionarea de acþiuni constituie o concentrare economicã conform prevederilor
art. 11 alin. (2) lit. b) din Legea concurenþei nr. 21/1996;
4. Cifra de afaceri (vânzãrile) corespunzãtoare celor douã grupuri implicate în tranzacþie, în România, în
anul 2001, conform notificãrii, a depãºit pragul prevãzut la art. 15 din Legea concurenþei nr. 21/1996, majorat prin Ordinul
preºedintelui Consiliului Concurenþei nr. 13/2001;
5. Piaþa relevantã a produsului, conform notificãrii, este:
A. Sisteme de calcul (servere, calculatoare personale, staþii de lucru, dispozitive de informaþii de mici dimensiuni Ñ
Handheld Information Devices ºi sisteme de stocare);
B. Servicii IT (consultanþã, proiectare ºi implementare, asistenþã tehnicã ºi întreþinere, administrare operaþiuni ºi
învãþãmânt ºi pregãtire profesionalã);
C. Sisteme de printare, procesare imagine ºi consumabile;
6. Operaþiunea de concentrare economicã notificatã nu conduce la restrângerea, înlãturarea sau denaturarea semnificativã a concurenþei pe pieþele relevante identificate, deoarece:
Ñ piaþa produselor ºi serviciilor în domeniul IT este în continuã dezvoltare;
Ñ în acest domeniu toate produsele sunt importate, neexistând producãtori locali, ci doar societãþi care asambleazã componentele importate;
Ñ nu existã bariere la intrare;
Ñ existã vânzãri prin distribuitori care achiziþioneazã produsele de la alte societãþi din cadrul celor douã grupuri
implicate în operaþiunea de concentrare ºi nu doar de la filialele din România ale celor douã grupuri (circa 65,71% din
vânzãrile de produse Compaq ºi 88,63% din vânzãrile de produse HP);
Ñ cota de piaþã în România pentru entitatea ce rezultã în urma operaþiunii de concentrare economicã în analizã,
fiind realizatã numai din importuri, nu poate fi egalã cu cota de piaþã rezultatã din însumarea cotelor celor douã pãrþi la
operaþiune;
Ñ cotele de piaþã ale concurenþilor celor douã grupuri pot oricând sã creascã datoritã importurilor ºi vor putea
contracara orice eventualã mãsurã pe care entitatea rezultatã din concentrare ar putea sã o ia,
decide:
Art. 1. Ñ În conformitate cu dispoziþiile art. 51 alin. (1)
lit. b) din Legea concurenþei nr. 21/1996 ºi ale art. 9.1
lit. b) din partea a III-a cap. II din Regulamentul privind
autorizarea concentrãrilor economice, se autorizeazã operaþiunea realizatã de cãtre Societatea Comercialã ”HewlettPackard CompanyÒ U.S.A. prin dobândirea controlului
asupra Societãþii Comerciale ”Compaq Computer
CorporationÒ U.S.A. ºi implicit asupra filialei sale din
România, constatând cã, deºi cade sub incidenþa legii, nu
existã motive pentru a fi refuzatã.
Art. 2. Ñ Societatea Comercialã ”Hewlett-Packard
CompanyÒ U.S.A. este obligatã, conform prevederilor art. 33
alin. (1) lit. a) din Legea concurenþei nr. 21/1996,

sã plãteascã taxa de autorizare a concentrãrii economice
notificate.
Art. 3. Ñ Taxa de autorizare, conform prevederilor
instrucþiunilor emise de Consiliul Concurenþei în aplicarea
art. 33 alin. (2) din Legea concurenþei nr. 21/1996, cu privire la calculul taxei de autorizare a concentrãrilor economice, calculatã pe baza cifrei de afaceri comunicate de
cãtre Societatea Comercialã ”Hewlett-Packard CompanyÒ
U.S.A., prin reprezentantul sãu împuternicit, în Adresa din
data de 20 mai 2002, înregistratã la Consiliul Concurenþei cu
nr. V2 Ñ 851 din 20 mai 2002, este de 2.562,992 milioane
lei (douã miliarde cinci sute ºaizeci ºi trei milioane lei).
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Art. 4. Ñ Suma reprezentând taxa de autorizare se va
vira în termen de maximum 30 (treizeci) de zile de la data
primirii prezentei decizii de cãtre Societatea Comercialã
”Hewlett-Packard CompanyÒ U.S.A. la bugetul de stat, cu
ordin de platã tip trezorerie, în contul 361280052302 deschis la Banca Naþionalã a României Ñ Sucursala
Municipiului Bucureºti, beneficiar Trezoreria sectorului 2 al
municipiului Bucureºti, cu menþinunea: ”taxa pentru autorizarea concentrãrii economice conform Legii concurenþei
nr. 21/1996Ò. Pe versoul ordinului de platã, în rubrica ”Cod
contÒ se va înscrie: ”20 17 01 03 Ñ Taxe ºi tarife pentru
eliberarea de licenþe ºi autorizaþii de funcþionareÒ. O copie
de pe ordinul de platã va fi transmisã neîntârziat Consiliului
Concurenþei.
Art. 5. Ñ Decizia Consiliului Concurenþei poate fi contestatã, conform prevederilor art. 52 alin. (3) din Legea
concurenþei nr. 21/1996, în termen de 30 de zile de la
comunicare, la Curtea de Apel Bucureºti, Secþia contencios Ñ
administrativ.
Art. 6. Ñ Consiliul Concurenþei îºi rezervã dreptul de a
revoca prezenta decizie, conform prevederilor art. 9.3 din
partea a III-a cap. II din Regulamentul privind autorizarea
concentrãrilor economice, oricând ºi dacã se constatã cã a
fost luatã pe baza unor informaþii incorecte sau false, furnizate prin notificare sau primite ca urmare a solicitãrii de
informaþii suplimentare.
Art. 7. Ñ Prezenta decizie va fi publicatã în Monitorul
Oficial al României, Partea I, pe cheltuiala Societãþii

Comerciale ”Hewlett-Packard CompanyÒ U.S.A. O copie de
pe ordinul de platã va fi transmisã neîntârziat
Secretariatului general al Consiliului Concurenþei.
Art. 8. Ñ Neîndeplinirea unei obligaþii sau a unei
condiþii impuse printr-o decizie constituie contravenþie ºi se
sancþioneazã conform art. 56 din Legea concurenþei
nr. 21/1996.
Art. 9. Ñ Prezenta decizie devine aplicabilã de la data
comunicãrii ei.
Art. 10. Ñ Departamentul servicii ºi Secretariatul general vor urmãri aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei decizii.
Art. 11. Ñ Secretariatul general va transmite prezentadecizie la:
Societatea Comercialã ”Hewlett-Packard CompanyÒ
U.S.A.
Sediul: 3000 Hanover Street,
Palo Alto Ca, 94303,
United States of America,
prin:
Societatea Civilã de Avocaþi ”Nestor Nestor Diculescu
Kingston PetersenÒ
Sediul: Neocity Tower, etaj 9Ñ12,
Calea Dorobanþilor nr. 237B, sectorul 1,
Bucureºti, cod poºtal 71281,
România,
Tel: 201.12.00,
Fax: 201.12.10.
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