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CONSILIUL CONCURENŢEI,  

 

În temeiul:  

1. Legii concurenţei nr. 21/1996, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 

153/29.02.2016;  

2. Decretului nr. 301/05.03.2015 pentru numirea Preşedintelui Consiliului Concurenţei, 

publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 157/05.03.2015;  

3. Decretului nr. 302/05.03.2015 pentru numirea Vicepreşedintelui Consiliului Concurenţei, 

publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 157/05.03.2015;  

4. Decretului nr. 974/19.12.2011 pentru numirea unui membru al Plenului Consiliului 

Concurenţei, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 901/20.12.2011;  

5. Decretului nr. 703/2009 pentru numirea unui membru al Plenului Consiliului Concurenţei, 

publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 284 din 30.04.2009; 

6. Regulamentului de organizare, funcţionare şi procedură al Consiliului Concurenţei, 

publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 113 din 14 februarie 2012, cu 

modificările şi completările ulterioare;  

7. Regulamentului privind analiza şi soluţionarea plângerilor referitoare la încălcarea 

prevederilor art. 5, 6 şi 9 din Legea concurenţei nr. 21/1996 şi a prevederilor art. 101 

şi 102 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, din 5 octombrie 2010, 

publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 687 din 12 octombrie 2010, cu modificările 

şi completările ulterioare; 

8. Instrucţiunilor privind definirea pieţei relevante, publicate în Monitorul Oficial al 

României, Partea I, nr. 553 din 5 august 2010; 

9. Instrucţiunilor privind regulile de acces la dosarul Consiliului Concurenţei în cazurile 

referitoare la art. 5, 6 şi 9 din Legea concurenţei nr. 21/1996, art. 101 şi 102 din 

Tratatul privind Funcţionarea Uniunii Europene, precum şi în cazurile de concentrări 

economice, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 189 din data de 18 

martie 2011, cu modificările şi completările ulterioare; 

10. Regulamentului privind constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor de către 

Consiliul Concurenţei, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 

631/05.09.2011, cu modificările şi completările ulterioare; 

11. Instrucţiunilor privind individualizarea sancţiunilor pentru contravenţiile prevăzute la 

art. 51  din Legea concurenţei nr. 21/1996, publicate în Monitorul Oficial al României, 

Partea I, nr. 638/10.09.2010, cu modificările şi completările ulterioare; 

12. Tratatului privind Funcţionarea Uniunii Europene, versiunea consolidată, publicat în 

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, C 115, 09.05.2008; 

13. Regulamentului (CE) nr. 1/2003 al Consiliului privind punerea în aplicare a normelor 

de concurență prevăzute la articolele 81 și 82 din Tratat, din 16 decembrie 2002, 

publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, L 001, 04.01.2003. 

14. Ordinului Preşedintelui Consiliului Concurenţei nr.357/10.09.2014 având ca obiect 

posibila încălcare a prevederilor art. 5 alin. (1) din Legea concurenţei şi ale art. 101 

din Tratatul privind Funcţionarea Uniunii Europene de către  Camera Auditorilor 

Financiari din România; 



15. Raportului de investigaţie prezentat Plenului Consiliului Concurenţei de către raportor; 

16. Observaţiilor la Raportul de investigaţie transmise Consiliului Concurenţei de către 

părţile implicate; 

17. Declaraţiilor făcute în cursul audierii din data de 24.11.2016 de către reprezentanţii 

părţilor implicate; 

18. Faptului că în data de 13.12.2016 a avut loc deliberarea de către Plenul Consiliului 

Concurenţei cu privire la acest caz, fiind întrunită condiţia de cvorum pentru ca Plenul 

Consiliului Concurenţei să poată decide în mod valabil. 

 

şi luând în considerare următoarele: 

 

I. SUMAR EXECUTIV 

(1) Investigaţia a fost declanşată prin Ordinul Președintelui Consiliului Concurenței nr. 357 

din 10.09.2014, în urma semnalării, de către o firmă de audit
1
, a unor aspecte privind 

intervenţia în piaţă a Camerei Auditorilor Financiari din România
2
, de natură a distorsiona 

concurenţa. Mai exact, pe fondul stabilirii unor onorarii medii orare, organizaţia profesională 

a auditorilor financiari a sancţionat firma respectivă pentru practicarea „unor onorarii atât de 

mici încât să fie pusă în discuţie calitatea lucrărilor misiunii....onorarii care nu justifică 

acoperirea cheltuielilor necesare efectuării misiunilor în condiţii de calitate, practică prin 

care a adus atingere credibilităţii profesiei de auditor financiar...existând ameninţări la 

adresa conformităţii cu principiile etice”, sancţiune care a echivalat cu eliminarea acesteia de 

pe nişa de piaţă reprezentată de serviciile de misiuni de audit pentru proiectele finanţate din 

fonduri europene. 

(2) Camera Auditorilor Financiari din România, organizaţie profesională de utilitate publică, 

înfiinţată în baza OUG 75/1999 privind activitatea de audit financiar, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare, care organizează, coordonează şi autorizează 

desfăşurarea activităţii de audit financiar în România, reuneşte toţi auditorii financiari, 

persoane fizice autorizate, care folosesc în exercitarea profesiei titlul de „auditor financiar”, 

precum şi persoane juridice organizate ca societăţi cu răspundere limitată sau ca societăţi pe 

acţiuni. Intrarea pe piaţa serviciilor de audit financiar este condiţionată de calitatea de 

membru activ al Camerei. 

(3) Statul a delegat Camerei, prin lege, o serie de prerogative de putere publică, aceasta 

putând emite reglementări. Stabilirea unor onorarii medii orare şi a unui număr minim de ore 

pentru o misiune  de audit nu se regăsesc printre aspectele cu privire la care Camera poate 

interveni, în baza legii, prin instituirea de reguli. Această poziţie a fost asumată şi de către 

Camera Auditorilor Financiari din România, astfel „potrivit legii, CAFR nu este abilitată să 

stabilească un onorariu mediu orar pentru niciun fel de activitate de audit financiar…”
3
  

(4) În anul 2005, Consiliul Camerei, unul dintre principalele organe de conducere ale acesteia, 

a stabilit bugetul minim de timp (număr minim de ore) ce trebuie alocat unei misiuni de  

audit. În 2009 s-a adăugat stabilirea şi publicarea unui onorariu mediu orar, care să fie luat în 

considerare la calcularea cotizaţiilor variabile plătite de membri, în acele situaţii în care 

onorariul încasat efectiv era mai mic decât nivelul stabilit. Începând din 2011, intervenţia 

                                                 
1
 Prin plângerea înregistrată la Consiliul Concurenţei cu nr. RS - 26/18.06.2014.  

2
 În cadrul deciziei de faţă se va utiliza, atât denumirea completă Camera Auditorilor Financiari din România, cât 

şi prescurtările Camera sau CAFR. 
3
 Adresa CAFR nr.12.485/22.10.2013 către C&C Count -  Doc. nr. 18 din cadrul Procesului-verbal de constatare 

şi inventariere nr.11715/ 30.09.2014. 



CAFR în materie de onorarii, prin publicarea anuală a onorariului orar, s-a dorit a fi un 

răspuns la reacţia celor care reclamau practicarea, de către unii membri ai profesiei, a unor 

onorarii prea mici, în special în cadrul licitaţiilor pentru atribuirea contractelor având ca 

obiect servicii de audit pentru fonduri europene.  

(5) În contextul efectuării de către CAFR a controlului calităţii activităţii de audit financiar s-

au introdus reguli privind verificarea nivelului de onorariu practicat, mai exact „dacă nivelul 

mediu orar al onorariului încasat efectiv, determinat avându-se în vedere programul de lucru 

şi bugetul de timp, poate fi considerat satisfăcător”
4
. Aceasta a intervenit în condiţiile în care, 

CAFR stabilise deja un număr minim de ore şi un onorariu orar, adresate întregii pieţe. 

(6) Chiar şi în condiţiile în care onorariul mediu orar, stabilit şi publicat anual de către CAFR 

ar avea doar valoare de recomandare, din probele administrate reiese că acesta a fost perceput 

în piaţă, de către membri şi de către beneficiari, drept un onorariu minim cu valoare 

obligatorie, fiind invocat ca atare, inclusiv în cadrul ofertelor adresate clienţilor sau 

potenţialilor clienţi. 

(7) De altfel, potrivit unei jurisprudenţe comunitare consacrate, fixarea unor preţuri, chiar şi 

orientative, în cadrul unei înţelegeri sau printr-o decizie a unei asociaţii de întreprinderi,  

afectează jocul liber al concurenţei prin faptul că permite participanţilor să prevadă cu un grad 

rezonabil de certitudine care va fi politica de preţuri aplicată de concurenţii lor.  

(8) Un act calificat drept recomandare, indiferent de statutul juridic al acestuia, încalcă 

regulile de concurenţă atunci când constituie expresia fidelă a voinţei asociaţiei de 

întreprinderi de a armoniza şi coordona comportamentul membrilor săi pe piaţă în 

conformitate cu recomandarea respectivă.  

(9) Intenţia CAFR de a alinia comportamentul economic al membrilor săi în materie de preţ 

practicat (număr minim de ore înmulţit cu onorariul/oră) este subliniată de preocuparea 

constantă a acesteia, nu numai în ceea ce priveşte stabilirea numărului minim de ore aferente 

activităţii membrilor şi publicarea anuală a onorariului mediu orar, ci şi în ceea ce ţine de 

verificările sistematice, în cadrul controlului de calitate efectuat de aceasta, ale nivelului de 

preţ practicat de membri. La caracterul imperativ al celor stabilite de CAFR contribuie nu 

numai publicarea în Monitorul Oficial al României şi/sau pe site-ul acesteia, dar şi instituirea 

şi aplicarea de sancţiuni pentru nerespectarea lor, aşa cum a fost cazul întreprinderii Prim-

Audit. 

(10) În practica decizională a Comisiei Europene
5
 se subliniază faptul că, deşi este firesc ca o 

astfel de organizaţie să acorde asistenţă membrilor săi, inclusiv în materie de preţuri practicate 

în piaţă, aceasta trebuie să se manifeste numai în situaţii speciale şi întotdeauna ex post, 

niciodată ex ante, cum s-a întâmplat în cazul de faţă, pentru a nu  influenţa, direct sau indirect, 

concurenţa prin preţ între membrii săi. CAFR a stabilit mai întâi un număr minim de ore şi un 

onorariu orar pe care le-a difuzat în piaţă, procedând ulterior la verificarea respectării acestora 

şi la aplicarea de sancţiuni. Există opinii, atât în jurisprudenţă, cât şi în literatura de 

specialitate, care susţin posibilitatea difuzării de către asociaţiile profesionale, cel mult de 

îndrumări care să le faciliteze membrilor calculul propriilor lor costuri, astfel încât aceştia să-

şi poată stabili, în mod independent, tarifele sau onorariile. Orice difuzare însă de către o 

organizaţie profesională a unor onorarii, chiar şi recomandate, este de natură a determina 

întreprinderile cărora li se adresează să îşi alinieze tarifele, fără a ţine seama de costurile lor 

reale. O asemenea practică îi descurajează pe cei ale căror costuri sunt mai scăzute şi le 

conferă un avantaj artificial celor care stăpânesc mai puţin costurile de funcţionare/producţie
6
.  

                                                 
4
 Hotărârea Consiliului CAFR nr. 182/2010; cap. VI, pct.B), pct.36, lit.g). 

5
 Decizia din 24 iunie 2004, Cazul COMP 38.549 privind Asociația Ahitecților din Belgia. 

6
 Decizia Comisiei Europene din 24 iunie 2004, Cazul COMP 38.549 pv. Asociația Arhitecților din Belgia, para. 

88. 



(11) Concurenţa prin preţ este cea mai vizibilă şi mai importantă formă de concurenţă. Efectul 

imediat al unei concurenţe efective constă în menţinerea preţurilor la cel mai mic nivel posibil 

şi încurajarea comerţului cu bunuri şi servicii, făcând astfel posibilă alocarea optimă a 

resurselor întreprinderilor şi oferind consumatorilor beneficiul de a alege dintr-o gamă largă 

de bunuri şi servicii. Pe lângă restricţionarea concurenţei prin preţ între membrii organizaţiei 

profesionale, o astfel de intervenţie în piaţă conduce la o creşterea artificială a onorariilor din 

domeniu, prejudicind în final beneficiarii serviciilor în speţă, prin impactul negativ asupra 

propriilor lor costuri de funcţionare. 

(12) Intervenţia Camerei Auditorilor Financiari din România în piaţă, prin stabilirea şi 

publicarea onorariului mediu orar pentru serviciile oferite de membrii săi, corelată cu 

dimensionarea bugetului de timp ce trebuie alocat activităților desfăşurate de aceştia, în 

condiţiile verificării şi aplicării de sancțiuni, a vizat coordonarea comportamentului de piaţă al 

membrilor săi, restricţionând astfel concurenţa pe piaţa serviciilor de audit financiar din 

România şi încălcând astfel prevederile art. 5 alin. (1) lit. a) din Legea concurenţei 

nr.21/1996, republicată (denumită în continuare Legea concurenţei). 

(13) Serviciile efectuate de membrii Camerei, cu privire la care aceasta a decis aplicabilitatea 

hotărârilor sale, constituie ansamblul activităţii auditorilor financiari. Prin natura lor, aceste 

servicii sunt esenţiale pentru cei care doresc să intre sau să îşi extindă activitatea pe teritoriul 

României. Având în vedere faptul că exercitarea activităţii de audit financiar pe teritoriul 

României este condiţionată de autorizarea sau aprobarea acordată de CAFR,  serviciile 

prestate de membrii acesteia acoperă întreg teritoriul României. 

În aceste condiţii, deciziile luate de Cameră au un impact major asupra întregii pieţe naţionale 

de servicii de audit financiar, ca parte a pieţei comune de astfel de servicii, încălcând 

prevederile art. 101 alin.(1) din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene (denumit în 

continuare TFUE). 

 

II. MOTIVELE ŞI PROCEDURA DECLANŞĂRII INVESTIGAŢIEI 

 

(14) Întreprinderea Prim-Audit SRL
7
 (denumită în continuare Prim-Audit) s-a adresat 

Consiliul Concurenţei în iunie 2014, printr-o plângere,
8
 prin care a sesizat posibila încălcare a 

prevederilor Legii concurenţei de către Camera Auditorilor Financiari din România. 

(15) Potrivit celor declarate în plângere, în vederea auditării proiectelor finanţate din fonduri 

europene, CAFR a încheiat un Protocol de colaborare
9
 cu Ministerul Fondurilor Europene 

(denumit in continuare MFE), minister care gestionează programe/proiecte cu finanţare 

europeană. În acest sens, Camera a întocmit o listă a auditorilor financiari, persoane fizice şi 

                                                 
7
 Cu sediul social în Bucureşti, str. Dumbrava Nouă, nr.9, bl.M16A, ap.12, sector 5, înmatriculată la Registrul 

Comerţului cu J40/11798/2004, cod unic de înregistrare RO 14479923; are ca obiect principal de activitate 

„activităţi de contabilitate şi audit financiar; consultanţă în domeniul fiscal”, cod CAEN 6920; este prezentă pe 

piaţa serviciilor de audit financiar în baza Autorizaţiei nr. 968/2010, emise de CAFR, fiind reprezentată legal de 

dna. Luminiţa Marinela Tănase (certificat de auditor financiar nr.2818/2009). Potrivit propriilor declaraţii, Prim-

Audit obţine venituri şi din alte activităţi precum contabilitate şi expertiză contabilă, consultanţă juridică, servicii 

de personal. Până în luna mai 2014, întreprinderea a fost activă în domeniul serviciilor de audit financiar pentru 

proiectele derulate în cadrul programelor finanţate din fonduri europene. 
8
 Depusă prin adresa înregistrată la Consiliul Concurenţei cu nr. RS - 26/18.06.2014. 

9
 Hotărârea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr.5/2014 pentru aprobarea Protocolului de 

colaborare încheiat între Camera Auditorilor Financiari din România şi Ministerul Fondurilor Europene privind 

organizarea şi desfăşurarea activităţii de audit financiar pentru fonduri europene şi alte fonduri nerambursabile 

de la alţi donatori. 



juridice, ce pot desfăşura activităţi de audit financiar pentru respectivele proiecte, dar şi pentru 

proiecte din alte fonduri nerambursabile de la alţi donatori
10

.  

(16) Pentru a se regăsi pe această listă, era necesar ca auditorii financiari, membri activi ai 

Camerei Auditorilor Financiari din România, să îndeplinească cumulativ mai multe condiţii, 

respectiv: 

a) să fie auditori financiari de categoria A, absolvenţi ai cursurilor de specializare şi 

perfecţionare pentru fonduri europene, organizate de CAFR în condiţiile şi cu respectarea 

prevederilor Protocolului cu MFE;  

b) să promoveze testul de verificare a cunoştinţelor privind legislaţia naţională şi europeană 

aplicabilă fondurilor europene;  

c) împotriva lor să nu se fi pronunţat sancţiuni disciplinare rămase definitive în ultimii 3 ani. 

(17) Înainte de încheierea acestui protocol, prin adresa CAFR nr. 13.185 din 6 noiembrie 

2013, reclamanta a fost informată că, urmare a solicitării Biroului Permanent al Camerei, 

Departamentul de Monitorizare și Competență Profesională (DMCP) din cadrul acesteia va 

desfăşura o acţiune de verificare tematică a activităţii unor membri care au derulat un volum 

mare de misiuni de proceduri convenite
11

 în anul 2012, în scopul urmăririi respectării modului 

de aplicare a ISRS
12

 4400, a procedurilor de audit aprobate prin Hotărârea Consiliului CAFR 

nr.182/2010, modificată şi completată prin Hotărârea nr.274/2011, precum şi a celorlalte 

norme şi hotărâri emise de Cameră. 

(18) Astfel, în decembrie 2013, Prim-Audit a fost supusă unui control tematic din partea 

CAFR, a unor misiuni de audit privind fonduri europene, pe baza procedurilor convenite, 

misiuni contractate în urma participării la licitaţii prin sistemul electronic de achiziţii publice 

(SEAP). 

(19) Reclamantei i-au fost solicitate o serie de informaţii legate de: numărul de rapoarte 

întocmite în anul 2012; numărul de ore alocate fiecărui raport; onorariul facturat pentru 

fiecare raport; motivarea situării ofertei financiare cu mai mult de 15% sub suma prevăzută în 

bugetul proiectului cu destinaţia „onorarii audit”; contractul/contractele cu persoanele 

însărcinate cu revizuirea dosarelor precum şi rapoartele de revizuire; contractele încheiate cu 

membrii echipei de audit. 

(20) Potrivit celor consemnate de către Prim Audit în materialul depus la cererea echipei de 

inspecţie a Camerei
13

: „La formularea tuturor ofertelor financiare am avut (Prim-Audit - 

n.n.), de fiecare dată, în vedere, criteriile: acoperirea costurilor şi obţinerea profitului; 

respectarea Legii concurenţei nr.21/1996 care promovează ideea că preţul se stabileşte liber 

pe piaţa conform cererii şi ofertei; […] am detaliat şi explicat preţurile ofertelor noastre de 

preţ cu toate costurile aferente: salarii, diurnă, transport, cazare, cheltuieli indirecte şi profit 

precum şi modul de organizare şi metodele utilizate în cadrul procesului de lucru, 

demonstrând astfel că putem efectua serviciile de audit cu respectarea cerinţelor din caietul 

de  sarcini şi a specificaţiilor tehnice […] Dacă nu justificam corect preţul, oferta noastră nu 

ar fi putut fi declarată conformă şi câştigătoare. Cu onorariul orar rezultat din oferta noastră 

financiară, am demonstrat în clarificările noastre că putem efectua serviciile de audit în 

conformitate cu Standardul Internaţional privind Serviciile Conexe 4400 (ISRS), Codul etic 

                                                 
10

 Finanţări obţinute de la state non-europene, organizaţii internaţionale etc. 
11

 Procedurile convenite sunt angajamentele efectuate în conformitate cu Standardul Internațional privind 

Serviciile Conexe (ISRS 4400) care se aplică procedurilor convenite, în care un auditor se angajează să ducă la 

îndeplinire procedurile agreate cu entitatea sau cu o terţă parte şi să prezinte un raport privind constatările 

factuale. 
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 Standardele Internaţionale ale Serviciilor Conexe (‘ISRS’) 4400 Misiune pe baza efectuării procedurilor 

convenite privind informaţiile financiare. 
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 Adresa nr.577/09.12.2013 - Anexa nr.4 la plângere. 



emis de IFAC şi adoptat de CAFR, legislaţia şi reglementările aplicabile; am detaliat şi 

fundamentat bugetul de timp alocat misiunilor de audit şi numărului de ore/raport; am 

detaliat cheltuielile de salarizare, transport, diurnă, cazare, cheltuieli indirecte şi profit.” 

(21) În data de 27 martie 2014, reclamanta a fost invitată la sediul Camerei Auditorilor 

Financiari din România în vederea analizării obiecţiunilor formulate la nota de inspecţie, 

ocazie cu care, potrivit Prim-Audit, a avut loc doar o discuţie „colegială” în cadrul căreia s-a 

pus problema lipsei de etică în privinţa onorariilor prea mici practicate de aceasta. 

(22) Potrivit celor declarate de către Prim-Audit, justificarea adusă de aceasta în susţinerea 

onorariilor ofertate, respectiv motivarea acestora din punct de vedere al costurilor implicate 

precum şi obţinerea unui profit rezonabil, inclusiv respectarea criteriului de atribuire a 

licitaţiei „preţul cel mai mic”, nu au fost luate în considerare de Cameră.   

(23) Concluzia reprezentanţilor Camerei, pentru toate cele şase contracte care au făcut 

obiectul verificării, a fost: „Revizuirea misiunii este o procedură obligatorie atunci când 

societatea de audit practică onorarii atât de mici încât să fie pusă în discuţie calitatea 

lucrărilor misiunii...”  

(24) Prin Hotărârea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România 

nr.02/DIS/2014, Prim-Audit a fost sancţionată cu avertisment scris pentru că „a oferit 

onorarii care nu justifică acoperirea cheltuielilor necesare efectuării misiunilor în condiţii de 

calitate, practică prin care a adus atingere credibilităţii profesiei de auditor 

financiar...existând ameninţări la adresa conformităţii cu principiile etice”.
 14

 

(25) Sancţionarea reclamantei cu avertisment scris a echivalat cu excluderea acesteia din 

rândul auditorilor ce pot efectua misiuni de audit pentru proiectele finanţate din fonduri 

europene (una dintre condiţiile necesar a fi îndeplinite în acest sens fiind absenţa oricăror 

sancţiuni disciplinare rămase definitive în ultimii trei ani), prezenţi pe lista întocmită de 

Cameră în baza Protocolului încheiat cu MFE. 

(26) În urma analizării aspectelor semnalate în plângerea înaintată Consiliului Concurenţei, a 

rezultat suficient temei de fapt şi de drept privind o posibilă încălcare a prevederilor art. 5 

alin.(1) din Legea concurenţei şi ale art. 101 din TFUE de către Camera Auditorilor 

Financiari din România, prin implicarea acesteia, în calitatea sa de organizaţie profesională de 

întreprinderi, în aspecte comerciale cum este nivelul onorariilor practicate de membrii săi şi 

prin inducerea unui comportament coordonat al acestora în materie de preţ practicat pe piaţa 

serviciilor de audit financiar. 

(27) În baza Notei Direcţiei Servicii nr. DS 728/03.09.2014 şi a Procesului-verbal al comisiei 

de analiză a cazului nr. ON 23/09.09.2014, prin Ordinul preşedintelui Consiliului 

Concurenţei nr.357/10.09.2014 a fost declanşată o investigaţie având ca obiect posibila 

încălcare a prevederilor art. 5 alin.(1) din Legea concurenţei şi ale art. 101 alin. (1) din TFUE 

de către Camera Auditorilor Financiari din România
15

.  

În data de 30.09.2014, în baza Încheierii Curţii de Apel Bucureşti nr. 8/23.09.2014  şi a 

Ordinului preşedintelui Consiliului Concurenţei nr. 403/25.09.2014, a fost efectuată o 

inspecţie inopinată la sediul Camerei Auditorilor Financiari din România, situat în strada 

Sirenelor 67-69, sector 5, Bucureşti.  
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 Prin adresa CAFR nr. 5.468/08.05.2014. 
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 Prin adresa nr. RG -12.355/15.10.2014, Consiliul Concurenţei a informat Prim-Audit în legătură cu 

declanşarea investigaţiei. 



III. PĂRŢILE IMPLICATE 

 

(28) Camera Auditorilor Financiari din România
16

 este o organizaţie profesională 

înfiinţată în baza OUG 75/1999 privind activitatea de audit financiar, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare (denumită în continuare OUG nr. 75/1999), care 

organizează, coordonează şi autorizează desfăşurarea activităţii de audit financiar în 

România”. 

 

 

IV. PIAŢA RELEVANTĂ 

 

(29) Conform prevederilor Instrucţiunilor cu privire la definirea pieţei relevante, în scopul 

stabilirii părţii substanţiale de piaţă, precum şi celor ale Comunicării Comisiei Europene 

privind definirea pieţei relevante în sensul dreptului comunitar al concurenţei
17

, piaţa 

relevantă are două dimensiuni: piaţa produsului şi piaţa geografică. 

 

4.1. Piaţa relevantă a produsului 

(30) Piaţa relevantă a produsului include toate produsele şi/sau serviciile care sunt 

considerate de către consumatori ca interschimbabile sau substituibile datorită 

caracteristicilor, preţului şi utilizării date acestora.  

(31) În general, prin audit se înţelege examinarea profesională a unei informaţii în vederea 

exprimării unei opinii responsabile şi independente prin raportarea la un criteriu, standard sau 

normă de calitate. Auditul financiar reprezintă activitatea efectuată de auditorii financiari în 

vederea exprimării unei opinii obiective, independente şi calificate asupra situaţiilor 

financiare ale unei entităţi economice sau asupra unor componente ale acestora. 

(32) În acest sens, auditorii financiari desfăşoară activităţi precum: auditul statutar al 

situaţiilor financiare anuale şi al situaţiilor financiare anuale consolidate, în situaţiile 

prevăzute de lege, auditul financiar al situaţiilor financiare anuale şi al situaţiilor financiare 

consolidate ale entităţilor care au optat pentru auditarea situaţiilor financiare anuale, misiuni 

de revizuire a situaţiilor financiare anuale, a situaţiilor financiare consolidate, precum şi a 

situaţiilor financiare interimare, misiuni de asigurare şi alte misiuni şi servicii profesionale, în 

conformitate cu standardele internaţionale în domeniu şi cu alte reglementări adoptate de 

Cameră, audit intern. La acestea se mai pot adăuga: consultanţă financiar-contabilă, 

management financiar-contabil, expertiză contabilă, evaluare, reorganizare judiciară şi 

lichidare, precum şi consultanţă fiscală, numai în condiţiile dobândirii calităţii de expert 

contabil, evaluator, practician în insolvenţă sau consultant fiscal şi înscrierii ca membri în 

organizaţiile care coordonează respectivele profesii liberale. 

(33) Auditorii financiari pot fi interni (persoane fizice ori juridice, salariate al entităţii auditate 

sau angajate prin contract de colaborare) caz în care se ocupă de misiuni de audit operaţional, 

de verificarea existenţei, a gradului de adecvare şi a modului de aplicare a procedurilor interne 

în toate sectoarele şi pe toate funcţiile entităţii auditate sau externi (auditori financiari, 

persoane fizice ori juridice, care îşi exercită prerogativele în baza unui contract de prestări 

servicii încheiat cu entitatea auditată). Auditul efectuat de aceştia din urmă este obligatoriu 
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 Persoană juridică, cu sediul social în Bucureşti, str. Sirenelor nr.67-69, sector 5. 
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 Publicate în Jurnalul Oficial C 372, 9.12.1997. 



pentru acele entităţi care îndeplinesc condiţiile legale ce prevăd expres auditul statutar sau 

opţional, în toate celelalte cazuri. 

(34) În cazul de faţă, plecând de la aplicabilitatea deciziilor CAFR întregii activităţi 

desfăşurate de membrii săi, s-a luat în considerare piaţa serviciilor de audit financiar, în 

ansamblul lor, piaţă pe care sunt prezenţi toţi auditorii financiari care exercită această 

activitate în regim de liberă practică şi nu ca salariaţi. În cadrul acestei pieţe există nişe de 

piaţă, aşa cum este cea reprezentată de serviciile de audit financiar pentru proiectele derulate 

în cadrul programelor finanţate din fonduri europene. 

Condiţii de acces pe piaţă 

(35) Intrarea pe piaţa serviciilor de audit financiar şi exercitarea acestei activităţi în mod 

independent
18

 din punct de vedere, nu numai profesional, ci şi economic (self-employed), este 

condiţionată de calitatea de membru activ al Camerei Auditorilor Financiari din România.  

(36) Camera are ca membri, atât auditori financiari persoane fizice care, din punct de vedere 

al dreptului de exercitare a profesiei, pot fi activi sau nonactivi
19

, cât şi persoane juridice. 

(37) Pentru a fi membru CAFR este necesară, ca primă etapă, efectuarea unui  stagiu de 

pregătire practică de trei ani, perioadă în care auditorii nu pot funcţiona în mod independent. 

Cei care doresc să fie stagiari în activitatea de audit financiar trebuie să îndeplinească 

cumulativ o serie de condiţii şi anume: să fie licenţiați al unei facultăţi cu profil economic sau 

al unei alte facultăţi, caz în care trebuie să fi urmat un program de pregătire suplimentară cu 

profil economic; să aibă o vechime în activitatea financiar-contabilă de minimum patru ani; să 

promoveze testul de verificare a cunoştinţelor în domeniul financiar-contabil, pentru accesul 

la stagiu şi să respecte cerinţele Codului etic. 

(38) După cei trei ani de stagiu, pentru a fi autorizat de Cameră, implicit pentru a intra pe 

piaţă, auditorul financiar persoană fizică trebuie să îndeplinească o serie de condiţii: să fi 

promovat examenul de competenţă profesională organizat de CAFR, care trebuie să certifice 

un nivel corespunzător de cunoştinţe teoretice, dar şi aptitudinea de a le aplica şi să aibă o 

bună reputaţie, mai exact un comportament profesional adecvat, cu respectarea cerinţelor 

Codului etic emis de Federaţia Internaţională a Contabililor (IFAC) şi adoptat de Cameră. 

(39) Pentru a fi autorizate de CAFR, persoanele juridice trebuie să îndeplinească, la rândul 

lor, mai multe condiţii. Pe lângă faptul că persoanele fizice care efectuează audit financiar în 

numele persoanei juridice trebuie să îndeplinească cerinţele de mai sus, este necesar ca 

majoritatea drepturilor de vot în adunarea generală a acţionarilor/asociaţilor persoanei juridice 

să fie deţinută de persoane fizice care îndeplinesc condiţiile de mai sus şi sunt membri activi 

ai Camerei ori de persoane juridice autorizate de Cameră. În plus, majoritatea membrilor 

organelor de administrare sau de conducere ale persoanei juridice, dar nu mai mult de 75%, 

trebuie să fie reprezentată de persoane fizice care îndeplinesc condiţiile de mai sus şi sunt 

membri activi ai Camerei ori de persoane juridice autorizate de Cameră. În cazul în care 

aceste structuri nu au mai mult de 2 membri, unul dintre aceştia trebuie să îndeplinească 
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 Potrivit art. 58 alin.(3) din Regulamentului de organizare şi funcţionare a Camerei Auditorilor Financiari din 

România, aprobat prin HG nr.433/2011, prin independenţă se înţelege exercitarea profesiei de către auditorii 

financiari activi care nu au raporturi juridice de muncă sau civile ori comerciale cu clienţii şi nu au niciun fel de 
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prestată în calitate de auditor financiar 
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 Este auditor financiar non-activ persoana care a declarat această situaţie sau nu are dreptul să exercite profesia 

de auditor financiar deoarece se află în una dintre următoarele situaţii de incompatibilitate: a) a fost sancţionată 

disciplinar cu suspendarea dreptului de exercitare a calităţii de membru pe o perioadă de la 3 luni la un an, 

conform prezentului regulament; b)nu îndeplineşte condiţiile de obţinere a vizei anuale; c)are atribuţii de control 

financiar în cadrul Ministerului Finanţelor Publice sau al altor instituţii publice, cu excepţia situaţiilor prevăzute 

expres de lege; d)se află într-o situaţie de incompatibilitate prevăzută de o lege specială. 



condiţiile prevăzute mai sus. La rândul său, persoana juridică trebuie să aibă o bună reputaţie, 

cu respectarea cerinţelor Codului etic emis de IFAC şi adoptat de Cameră. 

(40) În prezent, există în piaţă peste 3.000 de întreprinderi de audit (dintre care circa o treime 

sunt firme de audit, restul fiind persoane fizice autorizate ca „auditor financiar”). La nivelul 

anului 2015, jumătate din veniturile din piaţă au fost realizate de primele zece întreprinderi de 

audit. 

Audit fonduri europene 

(41) Auditarea proiectelor derulate în cadrul programelor finanţate din fonduri europene 

reprezintă o nişă de piaţă importantă, reprezentând la nivelul anului 2015, circa un sfert din 

piaţă în ansamblul său.  

(42) Camera Auditorilor Financiari din România a încheiat cu Ministerul Fondurilor 

Europene
20

 un Protocol de colaborare privind organizarea și desfășurarea activității de audit 

financiar pentru fonduri europene și alte fonduri nerambursabile de la alți donatori.  

(43) Pe lângă condiţiile generale menţionate mai sus, cei care doresc să efectueze o astfel de 

activitate trebuie să îndeplinească, cumulativ, următoarele condiții speciale: a) să fie auditori 

financiari de categoria A, absolvenţi ai cursurilor de specializare şi perfecţionare pentru 

fonduri europene, organizate de CAFR în condiţiile şi cu respectarea prevederilor 

Protocolului cu MFE; b) să promoveze testul de verificare a cunoştinţelor privind legislaţia 

naţională şi europeană aplicabilă fondurilor europene; c) împotriva lor să nu se fi pronunţat 

sancţiuni disciplinare rămase definitive în ultimii 3 ani. 

(44) După obţinerea certificatului de absolvire a cursului privind auditarea proiectelor 

finanţate din fonduri europene, auditorii financiari care îndeplinesc aceste cerinţele trebuie să 

se înregistreze în Lista auditorilor financiari, care pot audita proiecte finanţate din fonduri 

europene şi alte fonduri nerambursabile de la alţi donatori, transmisă de către Cameră la 

MFE. 

 

4.2.   Piaţa relevantă geografică 

(45) Piaţa relevantă geografică cuprinde zona în care întreprinderile în cauză sunt implicate 

în cererea şi oferta de produse sau servicii, în care condiţiile de concurenţă sunt suficient de 

omogene şi care poate fi delimitată de zonele geografice învecinate, deoarece condiţiile de 

concurenţă diferă în mod apreciabil în respectivele zone.  

(46) Exercitarea profesiei de auditor financiar pe teritoriul României, implicit a serviciilor 

aferente acestei categorii profesionale, este condiţionată de apartenenţa la Camera Auditorilor 

Financiari.  

(47) Membrii CAFR îşi desfășoară activitatea pe întreg teritoriul României, fără să existe vreo 

formă de competenţă teritorială instituită prin vreun act normativ sau printr-o reglementare 

internă a profesiei. Actele interne ale profesiei de auditor financiar, adoptate de Cameră, se 

aplică în egală măsură tuturor membrilor, indiferent de locul de desfăşurare a activităţii 

acestora.  

(48) În aceste condiţii, din punct de vedere al dimensiunii geografice, piaţa relevantă a fost 

definită ca reprezentând întregul teritoriu al României.  
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 MFE gestionează doar două programe cu finanţare europeană şi anume: Programul Operaţional Sectorial 

„Dezvoltarea Resurselor Umane” POS DRU, precum şi Programul Operaţional Sectorial “Creşterea 

Competitivităţii Economice”, program cofinanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională POS CCE. 



V. ACTELE ŞI FAPTELE CONSTATATE CU PRIVIRE LA 

COMPORTAMENTUL CAMEREI AUDITORILOR FINANCIARI DIN 

ROMÂNIA 

 

(49) În anul 2005, prin Hotărârea nr. 44/2005, aflată încă în vigoare, Consiliul CAFR a 

aprobat Normele privind stabilirea numărului mediu minim de ore pentru finalizarea unei 

misiuni de audit financiar, dimensionând astfel bugetul minim de timp, atât la nivel total cât şi 

pe etape procedurale, care trebuie alocat unei misiuni de audit, după cum urmează: 

Tabelul nr. 1 

1. Planificarea şi documentarea auditului presupun: 

- stabilirea contactelor dintre cabinetul de audit (partener) şi client; 

- dobândirea cunoştinţelor despre afacerea clientului, identificarea evenimentelor, tranzacţiilor şi 

practicilor, care pot avea un efect semnificativ asupra situaţiilor financiare; 

- actualizarea şi documentarea informaţiilor despre client; 

- evaluarea preliminară a riscurilor şi a pragului de semnificaţie; 

- estimarea erorilor şi compararea lor cu valoarea preliminară a pragului de semnificaţie; 

- elaborarea proiectului planului de misiune, a bugetului financiar şi a fondului de timp previzionat; 

- elaborarea şi semnarea contractului de audit etc. 

30 ore 

2. Controlul intern şi riscul legat de control au în vedere: 

- evaluarea sistemului de înregistrare şi procesare a tranzacţiilor entităţii auditate, precum şi a efectului 

tehnologiei informaţionale asupra auditului; 

- înţelegerea sistemelor de contabilitate şi control intern; 

- identificarea domeniilor complexe de contabilitate, inclusiv a celor care presupun estimări contabile; 

- convertirea sistemului contabil într-un model de audit eficient şi elaborarea programelor de audit 

pentru evidenţierea corespunzătoare a activităţii desfăşurate; 

- estimarea riscului legat de control; 

- testarea sistemelor de contabilitate şi control intern; 

- testarea sistemului informatic etc. 

60 ore 

3. Procedurile de fond presupun: 

- proceduri analitice şi teste de detaliu; 

- aplicarea procedurilor de audit specifice lucrărilor de închidere a exerciţiului etc. 

120 ore 

4. Finalizarea lucrării de audit are în vedere: 

- întocmirea dosarului permanent; 

- întocmirea dosarului curent (al exerciţiului); 

- analiza, revizuirea şi evaluarea concluziilor auditului efectuat; 

- elaborarea raportului auditorului/comunicarea deficienţelor structurii de control intern, identificate pe 

parcursul misiunii etc. 

30 ore 

TOTAL: 240 ore 

Sursa: Reglementare CAFR. 

(50) Singura excepţie în aplicarea celor de mai sus este reprezentată de auditul pentru 

întreprinderile de dimensiuni reduse, cu un grad mic de complexitate a activităţii, la care 

numărul mediu de ore, pe ansamblu, poate fi mai mic cu până la 25% faţă de numărul total 

prevăzut. 



(51) Pentru nerespectarea prevederilor hotărârii de mai sus au fost prevăzute sancţiuni, de la 

mustrare şi avertisment scris, până la interdicţia de a exercita profesia de auditor financiar pe 

o perioadă de la 3 luni până la un an
21

 sau excluderea din Cameră. 

(52) În anul 2009, prin Hotărârea nr. 140/2009 privind aprobarea cotizaţiilor şi tarifelor 

pentru membrii Camerei Auditorilor Financiari din România şi pentru stagiarii în activitatea 

de audit financiar, Consiliului CAFR a stabilit o serie de reguli privind modalitatea de calcul 

a cotizaţiilor variabile anuale.  

(53) Astfel, „pentru misiunile de audit la care onorariul orar declarat de către auditori se 

situează sub nivelul onorariului mediu orar, calculat ca urmare a inspecţiilor de calitate 

efectuate de către reprezentanţii CAFR în exerciţiul anterior, onorariul aferent acestei 

activităţi se determină prin înmulţirea numărului de ore declarate de auditor ca fiind 

efectuate pentru finalizarea fiecărei misiuni de audit, în conformitate cu Hotărârea 

Consiliului CAFR nr. 44/2005 pentru aprobarea Normelor privind stabilirea numărului 

mediu minim de ore pentru finalizarea unei misiuni de audit financiar, cu onorariul mediu 

orar calculat ca urmare a inspecţiilor de calitate efectuate în exerciţiul anterior şi publicat. 

Până la data de 15 februarie a fiecărui an, CAFR va publica pe site-ul propriu nivelul mediu 

al onorariului orar rezultat din inspecţiile de calitate efectuate în exerciţiul anterior, care să 

fie avut în vedere de către auditori la calcularea cotizaţiilor variabile datorate CAFR.”
22

 

(54) În septembrie 2010, prin Hotărârea nr. 182/2010
23

, Consiliul CAFR a aprobat 

Procedurile privind revizuirea calităţii activităţii de audit financiar. Printre obiectivele 

revizuirii calităţii activităţii desfăşurate de către membrii CAFR, prevăzute în Anexa nr. 1, 

Cap. II, pct. 9 - „Documentarea modului de stabilire şi plata cotizaţiilor fixe şi variabile, 

potrivit Hotărârii CAFR nr. 140/2009. Proceduri analitice de verificare a bazei de calcul” - 

se regăseau: „a. Verificarea, pe baza datelor de bilanţ, a onorariilor facturate în cursul 

perioadei de raportare pentru toate activităţile desfăşurate de auditorul financiar; b. 

Stabilirea, pe baza bugetelor misiunilor de audit financiar desfăşurate în perioada inspectată, 

a onorariilor orare declarate de către auditorii financiari/firma de audit; c. Stabilirea 

onorariilor orare admisibile ca bază de calcul a cotizaţiilor variabile, aferente misiunilor de 

audit financiar desfăşurate în perioada inspectată, în conformitate cu modul de calcul 

prevăzut de art. 3(4) din Hotărârea Consiliului CAFR nr. 140/14 aprilie 2009: Numărul de 

ore declarate ca fiind efectuate pentru finalizarea fiecărei misiuni de audit, în conformitate cu 

Hotărârea nr. 44/2005 pentru aprobarea Normelor privind stabilirea numărului mediu minim 

de ore pentru finalizarea unei misiuni de audit financiar cu onorariul mediu orar calculat ca 

urmare a inspecţiilor de calitate efectuate în exerciţiul anterior şi publicat conform art. 3 

alin. (5) din Hotărârea Consiliului CAFR nr. 140/2009.
24

[…]”. 

Potrivit celor precizate în cadrul Cap. VI - ”Respectarea prevederilor referitoare la 

efectuarea propriu-zisă a auditului financiar în conformitate cu ISA şi Procedurile cuprinse 
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 În perioada suspendării, persoana în cauză nu are dreptul să exercite sub nicio formă activitate de audit 
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 Publicată în Monitorul Oficial nr.856 bis din 21 decembrie 2010. 
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efectuate pentru finalizarea fiecărei misiuni de audit, în conformitate cu Hotărârea Consiliului Camerei 

Auditorilor Financiari din România nr. 44/2005, luându-se în considerare, ca sumă de referinţă, onorariul 

mediu orar calculat ca urmare a inspecţiilor de calitate efectuate în exerciţiul anterior. 



în Ghidul privind Auditul Calităţii”, lit. B), pct. 36 „Controlul modului de respectare de către 

auditorii financiari a prevederilor Normelor pentru stabilirea numărului mediu minim de ore 

pentru finalizarea unei misiuni de audit financiar...” urma să se verifice: „[…] d) Dacă s-a 

întocmit bugetul de timp al misiunii, la nivelul minim de 240 ore prevăzut de Normele pentru 

stabilirea numărului mediu minim de ore...[…] g)Dacă nivelul mediu orar al onorariului 

încasat efectiv, determinat avându-se în vedere programul de lucru şi bugetul de timp, poate 

fi considerat satisfăcător, în raport cu cerinţele de calitate şi ale art. 27 din OUG nr. 

90/2008
25

”. 

(55) În noiembrie 2010, aşa cum apare consemnat într-o „Nota privind aprobarea 

Procedurilor privind cerinţele profesionale pentru desfăşurarea activităţii auditorilor care 

ofertează servicii de asigurare sau de non-asigurare pentru Proiectele finanţate din fonduri 

europene”
26

, Consiliul CAFR
27

 „a hotărât elaborarea unor Proceduri privind onorariile 

practicate în cadrul licitaţiilor organizate pentru proiecte finanţate din fonduri publice.”  

În aceeaşi notă se menţionează faptul că „...b) CAFR a primit numeroase sesizări din partea 

unor auditori financiari nemulţumiţi de nivelul mic al onorariilor oferite de alţi auditori în 

vederea câştigării licitaţiilor organizate de către autorităţile contractante. Cu ocazia unei 

verificări tematice efectuate de inspectorii DMCP
28

 în semestrul I 2010 a rezultat că firmele 

de audit invocate în sesizare aveau cunoştinţă, înainte de participarea la licitaţie, despre 

onorariile estimate de autorităţile contractante, pentru serviciile financiare care făceau 

obiectul licitaţiilor (...) Au fost sesizate neconcordanţe semnificative între nivelul onorariilor 

oferite de către unii auditori şi nivelul dimensionat de autorităţile contractante, faţă de 

complexitatea lucrărilor scoase la licitaţie, astfel: bugetele de timp ale misiunilor de 

proceduri convenite erau cuprinse între 51 şi 105 ore – om/proiect, cu menţiunea că, nu sunt 

aplicabile prevederile Hotărârii CAFR nr.44/2005 care stabileşte un necesar minim de 240 

ore pentru finalizarea unei misiuni de audit financiar; fundamentarea onorariilor ofertate la 

licitaţii erau cuprinse între 24 şi 191 lei/oră-om; firmele de audit care au desfăşurat misiunile 

aferente licitaţiilor adjudecate în favoarea lor au adus următoarele explicaţii pentru 

justificarea propunerilor financiare privind onorariile oferite: experienţa similară dobândită 

de firme în misiunile similare desfăşurate anterior; neincluderea în tarife, de către unele 

firme, a cheltuielilor administrative, care au fost acoperite din veniturile obţinute din 

misiunile de audit financiar; implementarea pe piaţă a serviciilor oferite de firme; 

cunoaşterea rezultatelor participării la licitaţii similare în anul anterior de către alte firme 

declarate câştigătoare (onorarii reprezentând 18-32% din valoarea oferită de autorităţile 

contractante); existenţa perspectivei de reducere a numărului de rapoarte şi de creştere a 

onorariului orar. Faţă de cele prezentate, s-a concluzionat că nu este cazul sancţionării 

firmelor de audit verificate, întrucât CAFR nu are competenţa de a soluţiona conflictele 

apărute în urma participării la licitaţiile organizate conform OUG nr. 34/2006 privind 

atribuirea contractelor de achiziţie publică. În realizarea sarcinii stabilită de Consiliul 

CAFR, colectivul de redactare... a considerat ca neadecvată stabilirea unor tarife/nivele de 

onorarii ori de cote minime de licitare în raport cu sumele stabilite în bugetele proiectelor 

pentru auditul financiar.” În finalul notei se propune „transmiterea unei scrisori adresate 

Consiliului Concurenţei, în vederea iniţierii de către acesta a măsurii de modificare a 

criteriului de selecţie a firmelor de audit câştigătoare a licitaţiilor pentru proiecte finanţate 
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din fonduri europene, din cel mai mic preţ în cea mai avantajoasă ofertă din punct de vedere 

tehnico-financiar”, cu descalificarea ofertelor cu onorariile cele mai scăzute.” 

(56) În decembrie 2011, Hotărârea Consiliului CAFR nr.182/2010 a fost modificată prin 

Hotărârea nr.274
29

, în sensul completării pct. 36 din cap. IV, cu următoarele: „h) Până la 

data de 15 februarie a fiecărui an, Camera Auditorilor Financiari din România va publica pe 

site-ul propriu nivelul mediu al onorariului orar rezultat din inspecţiile de calitate efectuate 

în exerciţiul anterior.”, prevedere scoasă din contextul calculării cotizaţiilor şi introdusă în 

cadrul efectuării controlului de calitate. 

(57) Prin aceeaşi hotărâre s-a introdus un capitol distinct referitor la licitaţii, în sensul 

completării cap. VI, după lit. a, cu lit.A1 „Proceduri specifice contractării misiunilor pe bază 

de proceduri convenite, prin participare la licitaţii”
30

, în baza cărora urmau a fi verificate: 

„...modul de fundamentare a bugetului de timp alocat misiunii pe baza procedurilor 

convenite, cunoscând că, în vederea planificării, desfăşurării şi finalizării unei misiuni de 

calitate, este necesar un fond de timp de minimum 70 de ore pentru fiecare cerere de 

rambursare, precum şi alte 10 ore pentru raportul final, structurate astfel: acceptarea 

misiunii şi planificarea - minimum 30 de ore;  desfăşurarea misiunii - minimum 20 de ore; 

revizuirea misiunii - minimum 10 ore; întocmirea raportului de constatări efective - minimum 

10 ore; întocmirea raportului final - minimum 10 ore.[…] 5. În cazul oferirii unor onorarii 

care diferă semnificativ de sumele alocate de autoritatea contractantă pentru realizarea 

misiunii, care au fost înscrise în bugetul proiectului, echipa de inspecţie va proceda la 

verificarea modului în care auditorii financiari au documentat, în cadrul secţiunii B 

"Planificare" din Ghidul privind auditul calităţii din dosarul misiunii, următoarele aspecte: 

a) motivele situării ofertei financiare cu mai mult de 15% sub suma prevăzută în bugetul 

proiectului cu destinaţia "onorarii audit"; b) identificarea ameninţărilor generate de interesul 

propriu la adresa competenţei profesionale şi a atenţiei cuvenite, generate, dacă onorariul 

perceput este atât de mic încât ar putea fi dificil să se realizeze misiunea în conformitate cu 

standardele tehnice şi profesionale aplicabile; c)evaluarea importanţei ameninţării generate 

de practicarea unui onorariu foarte mic în funcţie de factorii prevăzuţi de secţiunea 240 din 

Codul etic, aprobat prin Hotărârea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România 

nr. 161/2010), respectiv:  natura misiunii; limitele valorilor posibile ale onorariului; baza 

pentru determinarea onorariului; dacă rezultatul tranzacţiei va fi revizuit de o terţă parte 

independentă; d) documentarea aplicării măsurilor de protecţie pentru eliminarea sau 

reducerea ameninţării la un nivel acceptabil, recomandate de Codul etic, aprobat prin 

Hotărârea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 161/2010). 

Documentarea aspectelor cuprinse la capitolul VI A1 va fi luată în considerare cu ocazia 

inspecţiei de calitate, ocupând 50% din procentajul atribuit în vederea evaluării activităţii 

auditorului financiar inspectat.” 

(58) Modalitatea de aplicare a prevederilor de mai sus reiese din nota de constatare întocmită 

în data de 18 decembrie 2013, în urma analizării aspectelor de tematică specifică la firma 

Prim-Audit, de către reprezentanţii DMCP, din cadrul Camerei. Potrivit celor consemnate, 

„Prim-Audit SRL a derulat în 2012, 64 misiuni profesionale la un număr de 44 clienţi, în 19 

judeţe. Dintre acestea, prin sistemul electronic de achiziţii publice SEAP, pe baza efectuării 

procedurilor convenite privind informaţiile financiare/ISRS 4400, au fost câştigate 42 de 

misiuni la 29 clienţi, pentru care s-au încheiat 42 contracte. Pentru efectuarea inspecţiei 

derulate de Cameră au fost selectate şase proiecte la care s-au constatat onorarii între 3 şi 

8,5% din sumele prevăzute în bugetele acestor contracte”. 
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(59) La pag.6 din documentul respectiv se face referire la „decizia Biroului permanent al 

Consiliului CAFR, conform căreia inspecţia va fi axată în principal pe verificarea 

onorariului obţinut şi a documentării bugetului de timp alocat echipei de audit.” 

(60) Din cele 42 de contracte câştigate de Prim-Audit prin licitaţii organizate în cadrul SEAP, 

au fost verificate, de către echipa de inspecţie a CAFR, doar şase, în cadrul cărora onorariul 

orar practicat a fost după cum urmează: 

Tabelul nr. 2 

Nr. 

crt. 
Beneficiar Proiect 

Onorariu 

pe oră 

(lei) 

1. Municipiul Braşov Reabilitare clădire Cinematograf Patria 33,00 

2. Municipiul Paşcani Creşterea siguranţei şi prevenirea criminalităţii prin 

achiziţionarea de echipamente specifice şi amenajarea unui 

centru de supraveghere 

127,60 

3. Unitatea executivă a 

CNCFPA
31

 

Dezvoltarea capacităţii de implementare a sistemului de 

calificări din învăţământul superior - DECIS 

49,00 

4. Inspectoratul şcolar 

Ilfov 

Monitorizarea inserţiei absolvenţilor de învăţământ 

profesional şi tehnic pe piaţa muncii 

37,50 

5. CENAFER
32

 Calificarea angajaţilor din transporturile feroviare  22,23 

6. Municipiul Botoşani Reabilitarea sist. de termoficare urbană pentru perioada 2009-

2028 în scopul conformării la legislaţia de mediu şi creşterii 

eficienţei energetice 

76,08 

Sursa: Prim - Audit; Nota de constatare întocmită în data de 18 decembrie 2013, în urma analizării aspectelor 

de tematică specifică de către reprezentanţii DMCP din cadrul CAFR. 

(61) În nota de constatare a echipei de inspecție CAFR
33

 se reţine, referitor la primul contract 

(client Municipiul Braşov), următoarele: „onorariul ofertat şi încasat... este în valoare de 

4.950 lei (oferta  financiară a fost cu mai mult de 15% sub suma prevăzută în bugetul 

proiectului, respectiv 3%). Rapoartele de  constatări factuale ofertate de societatea de audit 

au fost în număr de 2. Echipa de audit a fost formată din 1 persoană. Numărul de ore alocate 

desfăşurării angajamentului a fost de 150 ore, conform bugetului de timp, din dosarul de 

lucru. Rezultă: - o medie de 75 ore/raport de constatări factuale, - un onorariu mediu de 33 

de lei/oră.” 

La pct.1, pag.7 din aceeaşi nota se consemnează că, „preţul ofertat a fost de 2.310 lei (fără 

TVA) pentru raportul intermediar şi 2.640 lei (fără TVA) pentru raportul final, rezultând că 

manopera orară per expert cheie a fost de 33 lei/oră (din care 10,65 lei/oră onorariul 

auditorului, restul fiind constituit din cheltuieli de deplasare şi cheltuieli indirecte).”  

La pct.5, pag.11 referitor la „Verificarea modului în care auditorul proiectului a fundamentat 

volumul cheltuielilor necesare pentru delegarea/detaşarea personalului angajat pentru 

misiunea pe proceduri convenite în vederea documentării adecvate a misiunii” sunt 

menţionate „Cheltuieli cu deplasarea: 1.200 + 570 + 1.311 = 3.081 lei; Transport: 300 lei 

(dus-întors) x 2 deplasări ptr.1 rap.= 600 lei; 600 lei x 2 R
34

 = 1.200 lei; Diurna: 30 

lei/zi/persoană; Diurna pentru 2 rapoarte: 30 lei/zi x 19 zile = 570 lei; Cazare: 69 lei/noapte 

x 19 nopţi = 1.311 lei/1 pers.” 
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La pct. 6, verificarea modului în care auditorul a fundamentat onorariul licitat, se 

consemnează: „...la formularea ofertei financiare s-au avut în vedere următoarele costuri: 

Salariul lunar al expertului, inclusiv taxele aferente către stat, este 1.789 lei (1.400 lei brut), 

O lună lucrătoare are în medie 168 ore (21 zile lucrătoare x 8 ore/zi); Salariul orar (inclusiv 

taxe) al auditorului este: 1.789 : 168 = 10,65 lei/oră; Termenul de realizare al unui raport de 

audit este estimat a fi de 70 ore (8,75 zile);Termenul de realizare al unui raport de audit final 

este estimat a fi de 80 ore (10 zile);Pentru 32 rapoarte termenul total este de:150 

ore;1.Cheltuieli de personal:Remuneraţia pentru aceste 150 ore lucrate este: 150 x 10,65 

lei/oră = 1.597,5 lei;Total cheltuieli de personal = 1.597,5 lei x 1 expert = 1.597,5 lei; 2. 

Cheltuieli cu deplasarea: 1.200 + 570 +1.311 = 3.081 lei […] 3. Total cheltuieli indirecte:  

2% x 4.950 lei = 99 lei; Cheltuieli chirii, utilităţi spaţii birouri; Cheltuieli materiale, 

consumabile; Alte cheltuieli (amortizare echipamente utilizate etc); Costuri totale 

(recapitulare); Cheltuieli personal  1.597,50 lei; Cheltuieli deplasare: 3.081,00 lei; Cheltuieli 

indirecte: 99,00 lei; Total costuri: 4.777,50 lei; Total venituri: 4.950,00 lei; Total profit brut: 

172,50 lei; Din calculaţia prezentată reiese că marja de profit brut este aproximativ 3,48 % 

iar marja profitului net, fără cota de impozitare de 16% este de 2,92%.” 

(62) În cazul celui de al doilea contract verificat (client Municipiul Paşcani) s-au reţinut 

următoarele: „Suma alocată de autoritatea contractantă a fost de 71.925 lei. Onorariul 

ofertat şi încasat...este de 6.125 lei (oferta financiară a fost cu mai mult de 15% sub suma 

prevăzută în bugetul proiectului, respectiv 5%). Rapoartele ...au fost în număr de 3. Echipa 

de audit ...1 persoană. Numărul de ore alocate....48 ore per total....Rezultă: o medie de 16 

ore/raport de constatări factuale; un onorariu mediu de 127,60 lei/oră.”  

(63)  La pct.3 de la pag. 17, referitor la „verificarea modului de fundamentare a bugetului de 

timp alocat misiunii...cunoscând că, în vederea planificării, desfăşurării şi finalizării unei 

misiuni de calitate, este necesar un fond de timp de minim 70 ore pentru fiecare cerere de 

rambursare, precum şi alte 10 ore pentru raportul final.”
 35

 echipa de inspecţie a constatat 

faptul că „nu s-au respectat prevederile Hotărârii nr. 274/2011, cu privire la numărul mediu 

minim de ore necesar derulării unei misiuni de proceduri convenite. Având în vedere faptul 

că momentul semnării contractului de audit cu clientul Municipiul Paşcani, este 09.04.2012 şi 

anume, ulterior publicării în Monitorul Oficial a Hotărârii nr.274/2011, auditorul financiar 

trebuia să respecte prevederile referitoare la fondul de timp necesar derulării unei astfel de 

misiuni, care menţionează un minim de 70 ore pentru emiterea unui raport de constatări 

efective şi 10 ore pentru emiterea raportului final.” 

(64) În ceea ce priveşte „verificarea modului în care auditorul proiectului a fundamentat 

onorariul licitat”, la pct. 6, pag. 20, sunt consemnate următoarele: „Salariul lunar al 

auditorului inclusiv taxele aferente către stat este de 11.499 lei, respectiv 6.313 lei net ...o 

lună lucrătoare are în medie 168 ore (21 zile lucrătoare x 8 ore/zi); Salariul orar /inclusiv 

taxe) al auditorului este 11.499 : 168 = 68,45 lei/oră.[…]Numărul de ore pentru care se 

desfăşoară activitatea de audit financiar este de 48 ore respectiv 6 zile pentru 3 rapoarte; 

Remuneraţia pentru 48 ore lucrate pentru serviciile de audit este: 48 x 68,45 lei/oră = 

3.285,60 lei/3 rapoarte; 1.820,64 lei : 3 rapoarte = 1.095,20 lei/raport; Total cheltuieli de 

personal: 3.285,60 lei; Cheltuieli cu deplasarea: 1.395,00 lei; Carburant, uzura auto: 300 lei 

x 3 rapoarte = 900 lei; Diurna:  32,50 lei x 6 zile = 195 lei; Cazare: 100 lei/noapte x 3 nopţi 

= 300 lei; Total cheltuieli indirecte: 551,25 lei; Cheltuieli chirii, utilităţi spaţii birouri 5% x 

6.125lei = 306,25 lei; Cheltuieli materiale, consumabile 2% x 6.125 lei = 122,50 lei; Alte 

cheltuieli (amortizare echipamente utilizate etc.)  2% x 6.125 lei = 122,50 lei [...]; Total 

costuri: 5.231,85 lei; Total venituri: 6.125,00 lei; Profit brut: 893,15 lei; Profit net: 750,25 
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lei; Din calculaţia prezentată reiese că profitul net este 12,25% din valoarea totală ofertată, 

valoare pe care o considerăm onestă şi care va asigura certitudinea că la bilanţul final 

costuri/venituri, contractul se va realiza fără pierderi.” 

(65) Fără a mai intra într-o prezentare detaliată a structurii cheltuielilor efectuate de firma de 

audit controlată de Cameră în cadrul celorlalte contracte verificate, trebuie precizat faptul că 

situaţia onorariului orar dar şi a marjei de profit realizat a fost după cum urmează: În cadrul 

contractului cu CNCFPA
36

, onorariul a  fost de 49 lei/oră, la o medie de 16 ore/raport, iar 

marja de profit net, de 7,65%. Pentru contractul încheiat cu Inspectoratul Şcolar Ilfov, 

onorariul a fost de 37,5 lei/oră raportat la o medie de 16 ore/raport, cu o marjă a profitului net  

de 28,28%. Pentru contractului cu CENAFER, onorariul a fost de 22,23 lei/oră la o medie de 

40 ore/raport, iar marja de profit net de 2,5%. Contractul cu Municipiul Botoşani a fost 

remunerat cu un onorariu de 76,08 lei/oră, la o medie de 46 ore/raport, cu o marjă de profit de 

6,35%. Pentru toate aceste contracte, criteriul de atribuire a fost preţul cel mai mic. 

(66) Media onorariului orar practicat de Prim-Audit în cazul celor şase contracte verificate de 

CAFR a fost de 57 lei iar media marjei de profit, de cca. 10%. Media onorariului practicat, în 

toate contractele derulate de aceasta în anul 2012 (între 18 şi 150 lei) a fost de 60 lei/oră. 

(67) În Procesul-verbal al Comisiei de investigaţii numită de Biroul permanent al Consiliului 

CAFR, încheiat în data de 27 martie 2014, referitor la obiecţiunile formulate de reprezentantul 

firmei Prim-Audit la nota de inspecţie întocmită de DMCP
37

, s-au consemnat următoarele: „se 

dorește doar  înțelegerea, din punct de vedere profesional, a modalității prin care, un singur 

auditor financiar care nu are sprijinul unei echipe, poate face față unui număr mare de 

contracte în derulare (45) în peste 16 județe, astfel încât auditurile efectuate să fie de calitate 

potrivit standardelor Internaționale de Audit, a Codului Etic dar și al normelor emise de 

CAFR […] Discuția a debutat cu întrebarea [...]: ”Modul în care ați raționat când ați ofertat 

prețuri atât de mici (3%-5% din valoarea estimată) pentru auditarea  majorității proiectelor 

finanțate din fonduri europene câștigate, ca auditor financiar activ pe piața de audit”; 

Răspunsul Prim-Audit a fost: ”Valoarea serviciilor de audit financiar stabilită de către 

Beneficiarii proiectelor finanțate din fonduri europene este estimată pe presupuneri, aceștia 

nu cunosc cu exactitate în ce constă. Ofertele mele sunt adaptate la ofertele de piață, aceasta 

este piața iar cerința pentru a câștiga este preţul cel mai mic iar eu astfel încât sa-mi asigur 

permanent munca. Totalul auditurilor efectuate îmi asigură un salariu de aproximativ  2600 

de lei/lună. Onorariile mele sunt mici pentru că piața îmi permite iar eu le-am adaptat la 

oferta de piață. Faptul că eu percep onorarii mici, nu înseamnă că încalc Codul etic. Codul 

etic stabilește că practicarea unor prețuri mai mici nu duce la încălcarea eticii profesională.” 

(68) Cu aceeaşi ocazie, reprezentanta Prim-Audit a fost întrebată „dacă cunoaște prevederile 

referitoare la numărul mediu de ore pentru o misiune de audit și în legătură cu acesta 

onorariul mediu stabilit pentru o oră de muncă/om pentru anul 2012, de normele CAFR […] 

o astfel de practică, a onorariilor atât de mici aducând atingere credibilității profesiei de 

auditor financiar în general.” Răspunsul Prim-Audit a fost că „și-ar dori să obțină contracte 

cu preţuri mai bune dar piața fondurilor europene așa este, ca să câștigi trebuie să oferi 

preţuri mici. Prețurile sunt raportate la piață nu la munca efectivă și consideră că a  

procedat foarte corect, că beneficiarii serviciilor prestate de aceasta au recomandări foarte 

bune.”  

(69) În urma controlului efectuat de inspectorii DMCP din cadrul CAFR, Prim-Audit a fost 

sancţionată de Consiliul CAFR cu avertisment scris, inclusiv pe motiv că „a oferit onorarii 

care nu justifică acoperirea cheltuielilor necesare efectuării misiunilor în condiţii de calitate, 

practică prin care a adus atingere credibilităţii profesiei de auditor financiar...existând 
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ameninţări la adresa conformităţii cu principiile etice”
38

. 

(70) Pronunţarea acestei sancţiuni a echivalat, potrivit regulilor stabilite prin protocolul 

încheiat de CAFR cu MFE
39

, cu excluderea de pe nişa de piaţă reprezentată de serviciile de 

audit financiar pentru proiectele derulate în cadrul programelor finanţate din fonduri 

europene. 

(71) În cursul anului 2012, CAFR a fost sesizată de mai mulţi membri în legătură cu 

practicarea, în cadrul licitaţiilor având ca obiect atribuirea de contracte privind misiuni de 

audit, a unor onorarii foarte mici în raport cu valoarea estimată a respectivelor contracte.  

(72) Astfel, firma de audit Ceccarf SRL s-a adresat CAFR în 2 noiembrie 2012
40

 susţinând că, 

la o licitaţie organizată de Institutul Naţional de Statistică (INS), Diaconu Audit SRL a ofertat 

3.000 lei reprezentând 1,67% din bugetul estimat pentru activitatea de audit. Din Procesul-

verbal al şedinţei de deschidere a ofertelor nr. 80695/01.11.2012 pentru contractul având ca 

obiect „Audit financiar aferent proiectului Contribuţia Comunitară pentru Recensământul 

General Agricol 2010 şi Ancheta privind Metodele de producţie Agricolă 2010”, reiese că au 

depus oferte 26 de întreprinderi de audit, onorariile ofertate variind astfel: 155.250 lei - Mattig 

Audit Partener SRL, 41.200 lei - BDO Audit SRL, 26.919 lei - Audit Expert SRL, 8.000 lei - 

Prim-Audit SRL, 8.000 lei - Ceauşescu & Partners SRL, 3.000 lei - Diaconu Audit SRL.  

(73) O altă firmă, BG Conta SRL, semnalează în aceeaşi zi, 2 noiembrie 2012, aceeași situaţie 

de la licitaţia organizată de INS
41

 „din care rezultă preţurile de dumping la care s-a ajuns 

(3.000 lei faţă de 179.700 lei estimat).”  

(74) Ghe. Stubeanu 2000 SRL se adresează CAFR, tot în noiembrie 2012
42

, în legătură cu 

„ofertele de preţ practicate de unele firme de audit membre ale CAFR în cadrul procedurilor 

de atribuire a contractelor privind servicii de audit pentru proiecte europene”. Adresanta 

exemplifică cu licitaţia organizată de Primăria Medgidia pentru atribuirea contractului de 

servicii de audit în cadrul proiectului „Reabilitare/modernizare spaţii verzi şi parcuri în Mun. 

Medgidia”, cu o valoare estimată de 116.226 lei, la care AM-PM Fiscont SRL a ofertat 8.900 

lei, celelalte oferte variind, de la 57.532 lei - Ghe. Stubeanu 2000 SRL, 38.700 lei - Arexim 

Audit SRL, 26.400 lei - Win Audit AV SRL, până la 14.250 lei - Ceauşescu & Partners SRL.  

(75) În răspunsul către Ghe. Stubeanu 2000 SRL
43

, CAFR susţine că „în anul 2010, CAFR a 

organizat acţiuni de verificare a calităţii activităţii desfăşurate de şase firme de audit, 

selectate din documentele invocate de către unii sesizanţi...şi a efectuat o serie de analize...cu 

privire la unele practici negative de participare la licitaţii publice privind misiuni de 

proceduri convenite asupra unor proiecte co-finanţate din fonduri publice...Din documentaţia 

de calificare prezentată de una dintre firmele de audit verificate în 2010 a rezultat că, în 

cazul participării la licitaţia organizată de Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării, 

onorariile medii ofertate de alte firme, care nu şi-au adjudecat contractele privind 

procedurile convenite, sunt cuprinse între 20 şi 50% din onorariile estimate de autoritatea 

contractantă. Însăşi firma Ghe. Stubeanu 2000 SRL a prezentat o ofertă financiară cu un 

onorariu reprezentând 39% din onorariul estimat de organizator. Din documentele anexate 

...rezultă că preţurile de ofertă sunt cuprinse între 14,37% şi 69,15% din onorariile estimate 

de autoritatea contractantă. Însăşi firma Ghe. Stubeanu 2000 SRL a prezentat o ofertă 
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financiară cu un onorariu reprezentând 21,8% din valoarea estimată de organizator, 

situându-se cu cca. 12% sub medie.” 

(76) În aceeaşi adresă de mai sus, CAFR face trimitere la prevederile Procedurilor de 

revizuire a calităţii specifice pentru misiunile pe bază de proceduri convenite contractate prin 

participare la licitaţii
44

, potrivit cărora: „printre obiectivele specifice se numără verificarea 

modului de fundamentare a bugetului de timp alocat misiunii pe baza procedurilor convenite 

cunoscând că, în vederea planificării, desfăşurării şi finalizării unei misiuni de calitate, este 

necesar un fond de timp de minim 70 ore pentru fiecare cerere de rambursare, precum şi alte 

10 ore pentru raportul final. În cazul oferirii unor onorarii care diferă semnificativ de sumele 

alocate de autoritatea contractantă ... echipa de inspecţie va proceda la verificarea modului 

cum auditorii financiari au documentat...aspecte cum sunt motivele situării ofertei financiare 

cu mai mult de 15% sub suma prevăzută în bugetul Proiectului cu destinaţia „onorarii 

audit”, evaluarea importanţei ameninţării generate de practicarea unui onorariu foarte mic 

în funcţie de factorii prevăzuţi în secţiunea 240 din Codul etic aprobat prin Hotărârea 

Consiliului CAFR nr.161/2010.....” 

(77) La Secţiunea 240 din Manualul Codului etic al profesioniştilor contabili, aprobat prin 

Hotărârea CAFR nr.161/2010, intitulată „Onorarii şi alte tipuri de remuneraţii”, se 

menţionează următoarele: „240.1 Atunci când se încep negocierile privind serviciile 

profesionale, un liber profesionist contabil poate menţiona orice onorariu pe care îl 

consideră adecvat. Faptul că un liber profesionist contabil poate percepe un onorariu mai 

mic decât un altul nu este, în sine,  lipsit de etică. Cu toate acestea, pot exista ameninţări la 

adresa conformităţii cu principiile fundamentale care sunt generate de nivelurile diferite ale 

onorariilor percepute. De exemplu, o ameninţare cauzată de interesul personal la adresa 

competenţei profesionale şi a atenţiei cuvenite este generată dacă respectivul onorariu 

perceput este atât de mic încât ar putea fi dificil să se realizeze misiunea în conformitate cu 

standardele tehnice şi profesionale aplicabile. 240.2 Existenţa şi importanţa unor astfel de 

ameninţări va depinde de alţi factori precum nivelul onorariului perceput şi serviciile pentru 

care se aplică. Importanţa oricărei ameninţări trebuie evaluată şi trebuie aplicate măsurile 

de protecţie necesare pentru a elimina ameninţarea sau a o reduce la un nivel acceptabil. 

Exemplele de astfel de măsuri de protecţie includ: atragerea atenţiei clientului cu privire la 

termenii misiunii şi, în special, la baza în funcţie de care sunt percepute onorariile şi cu 

privire la serviciile acoperite de onorariul perceput sau alocarea timpului necesar şi a 

personalului calificat pentru realizarea sarcinii.” 

(78) În mai 2013, Biroul de Achiziţii Publice din cadrul Primăria Municipiului Oradea s-a 

adresat CAFR
45

, solicitând o serie de lămuriri referitoare la serviciile de audit pentru 

proiectele finanţate din fonduri europene „având în vedere faptul că la toate procedurile 

organizate pentru achiziţia serviciilor de audit extern, o parte a auditorilor prezintă o ofertă 

financiară mult subevaluată, de exemplu la o valoare estimată de 190.000 lei fără TVA, 

ofertele financiare prezentate sunt între 80.000 lei fără TVA şi 174.000 lei fără TVA...nu este 

o concurenţă neloială, fiind o diferenţă mult prea mare între oferte? Ca urmare, care este 

raţionamentul în baza căruia pot auditorii financiari să-şi fixeze tariful - onorariul unui audit 

în cadrul unui proiect finanţat din fonduri europene? sau dacă există o bază legală.” 

(79) În răspunsul CAFR către Primăria Oradea
46

 se precizează: „În ceea ce priveşte 

fundamentarea bugetului de timp şi implicit a onorariului auditorului financiar va trebui să 

se ţină cont de prevederile Hotărârii Consiliului CAFR nr. 274/2011 potrivit căreia, la 
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efectuarea controlului de calitate ...se verifică modul de fundamentare a bugetului de timp 

alocat misiunii pe baza procedurilor convenite, cunoscând că, în vederea planificării, 

desfăşurării şi finalizării unei misiuni este necesar un fond de timp de minimum 70 de ore 

pentru fiecare cerere de rambursare, precum şi alte 10 ore pentru raportul final. Anual CAFR 

publică pe site-ul propriu nivelul mediu al onorariului orar rezultat din inspecţiile de calitate 

efectuate în exerciţiul anterior, pentru anul 2012 acesta fiind de 95 lei/oră, care nu este 

obligatoriu ci doar informativ/statistic.” 

(80) În septembrie 2013, prin Hotărârea Consiliului CAFR nr. 39/2013 pentru aprobarea 

procedurilor privind revizuirea calităţii activităţii de audit financiar şi a altor activităţi 

desfăşurate de auditorii financiari
47

, Hotărârea nr. 182/2010
48

 a fost abrogată. În noile 

proceduri au fost însă menţinute, pe lângă verificarea documentării bugetului de timp al 

misiunii la nivelul minim de 240 ore, prevăzut în normele din 2005, verificarea, pe baza 

documentelor justificative, a onorariilor facturate în cursul perioadei de raportare pentru toate 

activităţile desfăşurate de auditorul financiar, precum şi evaluarea „dacă nivelul mediu orar al 

onorariului încasat efectiv, determinat avându-se în vedere programul de lucru şi bugetul de 

timp, poate fi considerat satisfăcător, în raport cu cerinţele de calitate ale art. 27 din OUG 

nr. 90/2008 privind auditul statutar al situaţiilor financiare anuale şi al situaţiilor financiare 

anuale consolidate
49

”.  

(81) Din octombrie 2013 datează un e-mail transmis CAFR
50

 de către C&C Count SRL în 

care se menționează: „cu această ocazie am discutat despre preţurile foarte mici ofertate de 

colegii noştri. Un exemplu relevant vi-l trimit în ataşament unde este vorba de auditul anual 

al unui proiect de burse doctorale. Preţul ofertat de 275 lei este incalificabil. În situaţia în 

care sunteţi de acord vă voi mai trimite exemple de acest fel.”   

(82) CAFR răspunde C&C Count SRL
51

 după cum urmează: „Deşi, potrivit legii, CAFR nu 

este abilitată să stabilească un onorariu mediu orar pentru niciun fel de activitate de audit 

financiar, am încercat, prin intermediul inspecţiilor de calitate, să efectuăm o serie de acţiuni 

de verificare a calităţii activităţii auditorilor financiari în cazurile în care aceştia au 

practicat onorarii neadecvate....În cazul oferirii unor onorarii care diferă semnificativ de 

sumele alocate de autoritatea contractantă pentru realizarea misiunii, care au fost înscrise în 

bugetul proiectului, echipa de inspecţie va proceda la verificarea mai amănunţită a dosarului 

de audit respectiv, insistând cu precădere asupra: motivelor situării ofertei financiare la un 

nivel redus; evaluarea importanţei ameninţării generate de practicarea unui onorariu foarte 

mic în funcţie de factorii prevăzuţi de Codul etic, precum şi documentarea aplicării măsurilor 

de protecţie care se impun în acest caz, pentru a reduce ameninţarea la un nivel acceptabil.” 

Răspunsul CAFR se încheie cu ”speranţa că vom avea cât mai puţini colegi care vor practica 

astfel de onorarii neadecvate şi vor știi să îşi evalueze munca la adevărata valoare şi 

responsabilitate.” 

(83) În aceeaşi perioadă, firma de audit CECCARF SRL a revenit
52

:„...vă rog să aveţi 

amabilitatea de a lua cunoştinţă despre un aspect întâlnit în mod constant, de vreo 4 ani, în 

licitaţiile privind serviciile de audit financiar al unor proiecte cu finanţare nerambursabilă  şi 
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de a găsi o cale de rezolvare, spre păstrarea credibilităţii profesiei. După cum ştiţi, preţurile 

oferite la licitaţiile pentru servicii de audit financiar pentru proiecte sunt nefiresc de mici. 

...problema nu este că noi am pierdut anul trecut 114 licitaţii din 115 la câte am participat iar 

în acest an (2013 - n.n.) am pierdut 85 din 87 la câte am participat ci faptul că se câştigă cu 

preţuri mai mici decât ale unei măturătoare necalificate şi fără vechime. Caz concret: proiect 

POR la Primăria Braşov, cu o valoare de 35.121.500,24 lei din care pentru audit 230.00 lei. 

La licitaţie s-au prezentat 18 societăţi de audit din care 2 prezintă constant de câţiva ani, 

preţuri nefiresc de mici. Astfel, Prim Audit a ofertat 4.000 lei, respectiv 1,73% din bugetul 

pentru audit iar Diaconu audit a ofertat 5.130 lei, respectiv 2,23%. Propuneri de soluţionare: 

1. CAFR să emită o hotărâre prin care să stabilească un număr minim de ore pentru fiecare 

tip de misiune iar Controlul de calitate să urmărească dacă se respectă acest număr minim 

de ore şi tariful mediu publicat pentru anul precedent iar în caz contrar să se suspende 

dreptul de a participa la licitaţii un an de zile....Să se încheie un protocol cu Ministerul 

Integrării...” 

(84) În răspunsul său
53

, CAFR îi comunică acesteia, atât intenţia de încheiere a unui Protocol 

de colaborare cu Ministerul Afacerilor Europene şi cu Ministerul Finanţelor Publice - 

Autoritatea de Certificare şi Plată, cât şi faptul că urmează să se efectueze inspecţii de calitate 

pentru misiunile pe proiecte finanţate din fonduri europene desfăşurate în anul 2012 la 11 

auditori financiari şi firme de audit (printre care se regăsesc şi Prim-Audit şi Diaconu Audit).  

(85) În decembrie 2013, printr-o altă Hotărâre a Consiliului CAFR, nr. 49/2013, s-au aprobat 

Normele privind revizuirea calităţii activităţii de audit financiar şi a altor activităţi 

desfăşurate de auditorii financiari, potrivit cărora evaluarea calităţii se face prin raportarea 

numărului obiectivelor aferente capitolelor din proceduri, referitoare în mod direct la calitatea 

dosarului de audit pentru care răspunsul este "Da", la numărul total de obiective şi stabilirea 

unui procentaj cuprins între 0% şi 100%. În plus, prin aceeaşi hotărâre s-a reintrodus 

prevederea potrivit căreia „Până la data de 15 februarie a fiecărui an, Camera Auditorilor 

Financiari din România va publica pe site-ul propriu nivelul mediu al onorariului orar 

rezultat din inspecţiile de calitate efectuate în exerciţiul anterior.”  

(86) În acest context, trebuie menţionat faptul că stabilirea, de către CAFR, a nivelului mediu 

al onorariului a început în anul 2009, mai întâi în baza Hotărârii nr. 140/2009. În 2011, în 

baza  prevederilor anexei 1, capitolul VI, litera B, punctul 36, litera „h” din Hotărârea nr. 274 

din 15 decembrie 2011, pentru modificarea şi completarea Hotărârii nr. 182 din 22 

septembrie 2010 pentru aprobarea Procedurilor privind revizuirea activităţii de audit 

financiar şi a altor activităţi desfăşurate de auditorii financiari…”şi în urma inspecţiilor de 

calitate efectuate de DMCP
54

 în anul calendaristic 2011, asupra misiunilor de audit efectuate 

de membrii CAFR pe baza situaţiilor financiare de la 31.12.2009 şi 31.12.2010, a rezultat un 

nivel mediu al onorariul orar în valoare de 97 lei/oră.” 

(87) În anul următor, invocând aceeaşi bază legală, în urma inspecţiilor de calitate efectuate în 

2012 asupra misiunilor de audit efectuate de membrii CAFR, a rezultat un nivel mediu al 

onorariul orar în valoare de 95 lei/oră. 

(88) În 2013, pe baza situaţiilor financiare de la 31.12.2011 şi 31.12.2012, a rezultat un nivel 

mediu al onorariului de 96 lei/oră. 

(89) În decembrie 2013, prin Hotărârea nr. 52/2013 pentru aprobarea Normelor privind 

stabilirea numărului mediu minim de ore pentru finalizarea unei misiuni pe bază de 

proceduri convenite (ISRS 4400) contractate prin participarea la licitaţii, referitoare la 
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verificarea utilizării fondurilor nerambursabile
55

 s-a reintrodus reglementarea „bugetului 

indicativ al numărului mediu minim de ore de lucru necesare pentru finalizarea unei misiuni 

pe bază de proceduri convenite (ISRS 4400), referitoare la verificarea fondurilor 

nerambursabile contractate prin participarea la licitaţii pe SEAP, conform OUG nr. 

34/2006”, după cum urmează: 

Tabelul nr. 3 

Nr. 

crt. 
Activitatea Număr de ore 

I Planificarea iniţială a proiectului presupune: 20 de ore 

1 Procedurile de acceptare a clientului/acceptarea misiunii   

2 Alte activităţi de planificare conform ISRS 4400   

3 Întâlnirea iniţială cu clientul   

4 Înţelegerea proiectului clientului   

5 Stabilirea procedurilor ce trebuie realizate pentru fiecare etapă   

6 Stabilirea formei şi conţinutului raportului   

7 Încheierea contractului cu clientul   

II Desfăşurarea misiunii pe bază de proceduri convenite pentru fiecare raport de 

constatări efective, care include: 

75 de ore 

1 Planificarea misiunii pentru un raport de constatări efective: 5 ore 

  - înţelegerea sistemelor de contabilitate şi control intern; 

- evaluarea sistemului de înregistrare şi procesare a tranzacţiilor entităţii; 

- testarea sistemelor de contabilitate şi control intern; 

- testarea sistemului informatic etc. 

  

2 Desfăşurarea procedurilor de verificare: 60 de ore 

  - utilizarea procedurilor specifice pentru obţinerea probelor de audit prevăzute de 

paragraful 16 din ISRS 4400 (investigaţii şi analize; recalculări, comparări şi alte 

verificări ale acurateţei redactării, observări; inspecţii; obţinerea de confirmări) 

- verificarea costurilor directe, pe baza documentelor justificative, sub aspectul 

eligibilităţii, acurateţei şi înregistrării, clasificării, realităţii, conformităţii cu regulile 

privind achiziţiile publice; 

- verificarea încadrării cheltuielilor generale de administraţie în procentul admis. 

  

3 Procedurile legate de finalizarea misiunii, inclusiv: 10 ore 

  - discuţiile finale cu clientul privind aspectele constatate în realizarea misiunii;   

  - întocmirea raportului de constatări efective   

Sursa: Reglementări CAFR. 

(90) În 2014, potrivit prevederilor Hotărârii nr. 49 din 12.12.2013, pentru aprobarea 

Normelor privind revizuirea calității activității de audit financiar și a altor activități 

desfășurate de auditorii financiari, art. 11, litera h,”…În urma inspecţiilor de calitate 

efectuate de DMCP asupra misiunilor de audit efectuate de membrii CAFR, a rezultat un nivel 

mediu al onorariul orar în valoare de 99 lei/oră.”  
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(91) Potrivit aceloraşi prevederi, un an mai târziu, în 2015, onorariul orar stabilit şi publicat a 

fost de 91 lei/oră, aflat încă, la data prezentei decizii, pe site-ul CAFR. 

(92) În perioada 2011 - prezent, onorariul mediu orar publicat pe site-ul Camerei a fost după 

cum urmează: 

Tabelul nr. 4 

2011 2012 2013 2014 2015 

97 lei 95 lei 96 lei 99 lei 91 lei 

Sursa: CAFR. 

 

 

VI. INCIDENŢA DISPOZIŢIILOR ART. 5 ALIN.(1) DIN LEGEA CONCURENŢEI 

ASUPRA COMPORTAMENTULUI CAMEREI AUDITORILOR FINANCIARI DIN 

ROMÂNIA 

 

6.1. Interdicţia prevăzută de art.5 alin. (1) din Legea concurenţei  

(93) Conform prevederilor art.5 alin.(1) lit. a) din Legea concurenţei, „Sunt interzise orice 

înţelegeri între întreprinderi, decizii ale asociaţiilor de întreprinderi şi practici concertate, 

care au ca obiect sau au ca efect împiedicarea, restrângerea ori denaturarea concurenţei pe 

piaţa românească sau pe o parte a acesteia, în special cele care stabilesc, direct sau indirect, 

preţuri de cumpărare sau de vânzare sau orice alte condiţii de tranzacţionare.” 

 

6.2. Analiza incidenţei prevederilor art. 5 alin. (1) din Legea concurenţei asupra 

comportamentului analizat 

(94) Pentru a se putea constata incidenţa art.5 alin.(1) din Legea concurenţei  asupra unei 

practici sau asupra unui comportament, este necesară îndeplinirea cumulativă a următoarelor 

elemente constitutive: 

 existenţa unor întreprinderi sau a unei asociaţii de întreprinderi; 

 existenţa unei înţelegeri între întreprinderi ori a unei decizii aparţinând unei 

asociaţii de întreprinderi sau a unei practici concertate a unor întreprinderi; 

 înţelegerea/decizia/practica concertată să aibă ca obiect sau ca efect, împiedicarea, 

restrângerea sau denaturarea concurenţei pe piaţa românească sau pe o parte a 

acesteia. 

(95) CAFR, organizaţia profesională a auditorilor financiari din România, a stabilit, printr-o 

serie de acte interne ale profesiei, aspecte care vizează de la dimensionarea bugetului de timp, 

care trebuie alocat de către membrii săi unei misiuni de audit financiar, inclusiv în cadrul 

misiunilor pe bază de proceduri convenite, prin participare la licitaţii, până la stabilirea unui 

onorariu mediu orar care, prin publicarea, verificarea şi aplicarea de sancţiuni în acele situaţii 

în care sunt practicate „onorarii atât de mici încât să fie pusă în discuţie calitatea lucrărilor 

misiunii” capătă valenţe obligatorii, conducând la o coordonare a comportamentului în piaţă 

al membrilor săi şi restricţionând astfel concurenţa.  

 



6.2.1. Existenţa unei asociaţii de întreprinderi  

6.2.1.1. Aspecte generale privind profesiile liberale sau serviciile profesionale 

(96) Întrucât auditorii financiari reprezintă una dintre profesiile liberale care îşi desfăşoară 

activitatea preponderent în regim de liberă practică
56

, sunt prezentate în continuare câteva 

particularităţi specifice domeniului, ce fac obiect de dezbatere, în încercarea de a găsi cele 

mai bune soluţii, care să permită  modernizarea şi stimularea activităţii acestora, inclusiv 

printr-o mai mare  deschidere către piaţă şi, implicit, către regulile de concurenţă.  

(97) Deşi profesiile liberale sunt expresia unui sistem politic liber, democratic, bazat pe statul 

de drept, libertatea în exercitarea lor trebuie însă limitată printr-o raportare permanentă la o 

serie de obligaţii etice, precum şi la unele norme de drept public, aşa cum sunt şi regulile de 

concurenţă.  

(98) Activitatea profesioniştilor liberali trebuie să se desfăşoare în respectul unor valori 

comune, precum secretul profesional, respectarea angajamentului profesional pe care şi-l 

asumă în mod solemn, elementul vocaţional, asumarea răspunderii profesionale şi 

independenţa în exercitarea profesiei. Tocmai de aceea este încurajată elaborarea unor coduri 

de etică/conduită care să înglobeze acele norme deontologice menite să servească, în mod 

special, la salvgardarea independenţei şi secretului profesional şi să întărească încrederea 

societăţii şi a cetăţenilor săi în reprezentanţii acestor profesii.  

(99) Un aspect extrem de important este cel legat de accesul pe piaţă, de faptul că cei care au 

putere de decizie în acest sens sunt concurenţi direcţi cu cei care doresc să intre în profesie. 

Din ce în ce mai mult se pune în discuţie ideea/posibilitatea ca factorii decidenţi să fie 

alcătuiţi, preponderent, din membri din afara profesiei, care să asigure astfel imparţialitatea 

necesară într-o astfel de situaţie.  

(100) Încă există mulţi profesionişti liberali care consideră că, îndeplinind o misiune pentru 

societate în întregul său, nu au ca obiectiv principal şi direct obţinerea de profit, neexercitând 

o activitate pur comercială. Chiar dacă recunosc că prestaţia liberală serveşte, într-adevăr la 

realizarea unui câştig, în final, susţin ei, aceasta reprezintă un scop în sine,  resimţind 

activitatea lor mai degrabă ca pe o veritabilă vocaţie. 

(101) Invocând, printre altele, aşa numita asimetrie de informaţii între prestatorii de servicii 

profesionale şi destinatarii  prestaţiei
57

 şi pentru scopul declarat al protecţiei acestora din 

urmă, au fost introduse, fie de către legiuitor, fie prin autoreglementare, de către organismele 

profesionale, o serie de restricţionări cum sunt şi cele referitoare la preţ, restricţionări care, în 

opinia autorităţilor de concurenţă, depăşesc cadrul  necesar desfăşurării profesiei în condiţii 

etice.  

(102) Din analizele efectuate la nivel european şi mondial reiese, din ce în ce mai evident, că 

nu intervenţiile legiuitorului sau ale forului profesional asupra preţului îl protejează pe 

beneficiarul serviciului atunci când acesta nu posedă cunoştinţe de specialitate în domeniu, ci 

depunerea tuturor diligenţelor de către cel ce exercită profesia pentru a garanta serviciul 

prestat, la care se adaugă o maximă transparenţă la nivel individual şi nu în cadrul asociativ, 

în evidenţierea componentelor activităţii efectuate şi în negocierea, astfel, a preţului. 
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(103) Procesul de dereglementare promovat asiduu în ultimii ani, atât la nivel european, cât şi 

la nivel naţional, nu vizează în mod necesar criteriile de acces în profesie în funcţie de 

competenţă sau pe cele de competenţă şi etică profesională pe parcursul exercitării profesiei 

ci, în special, acele aspecte care, în mod firesc, ar trebui să fie rezultatul exclusiv al 

interacţiunii dintre cererea venită din partea beneficiarilor şi oferta de astfel de servicii 

profesionale. 

 

6.2.1.2. Calitatea de asociaţie de întreprinderi a Camerei Auditorilor Financiari din România  

(104) Conceptul de întreprindere, preluat din jurisprudenţa comunitară şi consacrat inclusiv în 

practica decizională şi în jurisprudenţa naţională, este definit în prezent  la art. 2 alin. (2) din 

Legea concurenţei. Astfel, prin întreprindere se înţelege orice entitate economică angajată 

într-o activitate constând în oferirea de bunuri sau de servicii pe o piaţă dată, indiferent de 

statutul său juridic şi de modul de finanţare, astfel cum este definită în jurisprudenţa Uniunii 

Europene. 

(105) CAFR are ca membri auditori financiari persoane fizice care, din punct de vedere al 

dreptului de exercitare a profesiei, pot fi activi sau nonactivi şi persoane juridice. Intrarea pe 

piaţa serviciilor de audit financiar este condiţionată de calitatea de membru activ al CAFR. 

Fără să existe forme specifice de organizare juridică, ca în cazul altor profesii liberale (de 

exemplu, cabinet, birou, societate profesională), profesia de auditor financiar poate fi 

exercitată, fie ca persoană fizică, autorizată în acest sens de CAFR, folosind în exercitarea 

profesiei titlul de „auditor financiar”, fie ca persoană juridică organizată ca societate cu 

răspundere limitată sau ca societate pe acţiuni.  

(106) Auditorii financiari furnizează servicii specifice profesiei într-un mod durabil (şi nu 

ocazional), în schimbul unor remuneraţii, suportă riscuri financiare legate de prestarea acestor 

servicii, desfăşurând astfel o activitate economică. În consecinţă, auditorii financiari sunt 

întreprinderi în sensul art. 2 alin. (2)  şi al art. 5 alin. (1) din Legea concurenţei, precum şi în 

sensul art. 101 din TFUE. Faptul că vorbim despre o profesie reglementată, inclusiv de către 

stat, nu este de natură să afecteze această concluzie
58

. 

(107) Referirea la asociaţii de întreprinderi din cadrul art. 5 alin.(1) din Legea concurenţei 

este destinată, în mod evident, extinderii ariei de aplicabilitate a interdicţiei legale la acele 

practici anticoncurenţiale ce au loc în cadrul asociaţiilor profesionale
59

 în care membrii, sau 

cel puţin o parte importantă a acestora, acţionează în piaţă ca întreprinderi concurente. 

(108) Prin faptul că grupează la un loc concurenţii de pe o piaţă, oferindu-le cadrul perfect 

schimbului de informaţii de orice natură, inclusiv de natură economică (preţuri, costuri, 

clienţi, vânzări, teritorii etc), orice asociaţie profesională este susceptibilă să afecteze libera 

concurenţă pe piaţa respectivă. Cu toate acestea, crearea şi activitatea propriu-zisă a unei 

asociaţii nu constituie, în sine, o atingere în funcţionarea unei pieţe. La fel, nici apartenenţa la 

o astfel de asociaţie. 

(109) Principalul rol care ar trebui să revină acestor organizaţii ar trebui să privească 

dezvoltarea unor standarde profesionale, prin elaborarea sau consolidarea unor reguli de 

etica/conduită, prin instituirea unei răspunderi disciplinare, dar şi profesionale (civile) şi prin 

abordarea acesteia în conformitate cu riscurile reale, precum şi prin crearea unui cadru 
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propice schimbului de experienţă pur profesională, fără niciun amestec în  latura economică a 

activităţii membrilor lor. 

Atunci când însă asociaţiile profesionale acţionează în scopul obţinerii ori determinării unui 

comportament economic coordonat al membrilor săi, cu impact în piaţă, se poate afirma, fără 

niciun dubiu, că acestea sunt pasibile de încălcarea regulilor de concurenţă. 

(110) Organizaţia profesională a auditorilor financiari a fost înfiinţată în anul 1999, în baza 

prevederilor OUG nr. 75/1999 privind activitatea de audit financiar, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare, ca persoană juridică autonomă, de utilitate publică fără 

scop patrimonial, competentă să organizeze, coordoneze şi autorizeze desfăşurarea activităţii 

de audit financiar şi să reprezinte interesele profesiei auditorilor financiari în România. 

CAFR este organizată şi funcționează conform Regulamentul de organizare şi funcţionare a 

Camerei Auditorilor Financiari din România, aprobat prin HG nr. 433/2011. 

(111) Așa cum s-a statuat și în jurisprudența în domeniu
60

, învestirea cu statut de utilitate 

publică a CAFR, precum şi cu atribuţii privind organizarea, coordonarea şi autorizarea 

exercitării activităţii de audit financiar, nu este de natură a înlatura incidenţa prevederilor art. 

101 din TFUE, respectiv ale art. 5 alin. (1) din Legea concurenţei. 

(112) Un organism profesional se manifestă ca o asociaţie de întreprinderi în sensul normelor 

de concurenţă atunci când stabileşte comportamentul economic al membrilor săi, fiind total 

lipsit de relevanţă faptul că anumite organisme profesionale au statut public, au de îndeplinit 

anumite atribuţii de interes public sau pretind că acţionează în interes public
61

. 

(113) Organizaţiile profesionale de utilitate publică, înfiinţate în baza unor legi speciale, pot fi 

în situaţia în care statul le acordă anumite drepturi ori prerogative de putere publică, prin 

legea de înfiinţare ori prin alt act emis de stat (de exemplu, hotărâre de guvern, ordin de 

ministru) în baza căreia/căruia au dreptul să reglementeze anumite aspecte legate de 

exercitarea profesiei. Multe astfel de organizaţii emit însă şi norme în nume propriu, prin 

autoreglementare sau, invocând prerogativa acordată de stat, stabilesc reguli care exced 

puterilor de reglementare încredinţate.  

(114) Cum nu de puţine ori s-a constatat, în exercitarea “funcţiei de reglementare”, 

organizaţiile profesionale stabilesc de la reguli de acces pe piaţă, până la reguli de 

funcţionarea a pieţei şi care privesc tocmai componenta economică a activităţii membrilor săi, 

aşa cum sunt şi preţurile practicate. 

(115) În baza actelor emise de stat, printre principalele atribuţii ale CAFR se numără: 

atribuirea calităţii de auditor financiar şi emiterea autorizaţilor pentru exercitarea acestei 

profesii, precum şi retragerea dreptului de exercitare a profesiei de auditor financiar; 

organizarea şi urmărirea programului de pregătire continuă a auditorilor financiari; controlul 

calităţii activităţii de audit financiar; adoptarea de reguli, norme şi instrucţiuni în aplicarea 

legii, precum şi promovarea actualizării legislaţiei prin instituţiile abilitate, precum şi a 

normelor de audit financiar şi audit intern, în concordanţă cu prevederile legii şi cu 

reglementările instituţiilor profesionale europene şi internaţionale în domeniu; asigurarea 

reprezentării internaţionale a profesiei de auditor financiar. 

Totodată, elaborează şi adoptă codul etic, standardele de audit, normele de desfăşurare a 

examenului de aptitudini profesionale, precum şi cele privind pregătirea continuă a auditorilor 

financiari,  procedurile minimale de audit, documentarea în audit, normele de control intern 

de calitate al activităţii auditorilor financiari şi emite norme şi proceduri de revizuire a calităţii 
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activităţii de audit financiar, precum şi a altor activităţi desfăşurate de auditorii financiari, 

obligatorii pentru toţi membrii Camerei.  

(116) Se poate concluziona astfel că, în baza delegaţiei primite din partea statului, CAFR 

acordă şi retrage dreptul de exercitare a profesiei de auditor financiar şi are dreptul să 

controleze calitatea serviciilor prestate de membrii săi. În actele emise de stat nu este prevăzut 

ca, în cadrul controlului de calitate efectuat de CAFR, acesta să fie efectuat prin verificarea 

nivelului de preţ practicat, raportat la un nivel stabilit ex ante şi indicat ca reper în piaţă, 

aspect recunoscut chiar de  CAFR în octombrie 2013, într-o comunicare către firma de audit 

C&C Count SRL
62

 „Deşi, potrivit legii, CAFR nu este abilitată să stabilească un onorariu 

mediu orar pentru niciun fel de activitate de audit financiar…”. 

(117) Din jurisprudenţa Curţii de Justiţie a Uniunii Europene reiese că o organizaţie 

profesională trebuie considerată ca fiind o asociaţie de întreprinderi în sensul articolului 101 

din TFUE atunci când adoptă reguli care constituie expresia voinţei reprezentanţilor 

membrilor săi, reguli care vizează obţinerea unui comportament determinat de la membrii săi 

în cadrul activităţii lor economice
63

. Faptul ca suportul unei înţelegeri între concurenţi este o 

asociaţie care nu exercită ea însăşi activitate economică nu împiedică aplicarea prevederilor 

din TFUE referitoare la concurenţă, atunci cand practicile incriminate sunt asociate 

aderenţilor care exercită o astfel de activitate, fiind susceptibile să afecteze  componenta 

economică a activităţii  acestora.  

(118) Tot în jurisprudenţa comunitară a fost reţinut ca argument în susţinerea concluziei că o 

organizaţie profesională, abilitată cu prerogative de reglementare a profesiei, constituie o 

asociaţie de întreprinderi în sensul art. 101 din TFUE, faptul că organele de conducere sunt 

constituite exclusiv din membri ai profesiei, iar autorităţile publice nu pot interveni în 

numirea membrilor organelor de conducere sau o fac într-o măsură nesemnificativă. 

(119) În cazul de faţă, CAFR este alcătuită exclusiv din  auditori financiari, în timp ce 

organele sale de conducere sunt constituite exclusiv din membri ai profesiei. Se poate afirma 

astfel, fără niciun dubiu, faptul că un astfel de organism profesional precum CAFR, persoană 

juridică din care fac parte toţi auditorii financiari, reprezintă o asociaţie de întreprinderi, în 

sensul art. 5 alin. (1) din Legea concurenţei şi al art. 101 din TFUE, în toate acele situaţii în 

care adoptă reguli privind comportamentul economic al membrilor săi. 

 

6.2.1.3. Organele de conducere şi decizionale ale CAFR 

(120) Organele de conducere ale CAFR, reprezentate de Conferinţă, Consiliul şi Biroul 

Permanent al Consiliului, sunt constituite exclusiv din membri ai profesiei. Chiar dacă, 

potrivit art. 26 din OUG nr. 75/1999, activitatea Camerei se desfăşoară sub supravegherea 

Consiliului pentru Supravegherea Publică a Activităţii de Audit Statutar
64

, aceasta se exercită 

în limitele prevăzute de OUG nr. 90/2008 privind auditul statutar al situaţiilor financiare 

anuale şi al situaţiilor financiare anuale consolidate şi supravegherea în interes public a 

profesiei contabile, cu modificările și completările ulterioare şi anume, “supravegherea 

publică a activităţii de audit statutar, potrivit cerinţelor directivelor europene în domeniu.” 

(121) Conferinţa CAFR este organul superior de conducere al CAFR, formată din toţi 

membrii cu drept de vot ai acesteia. La conferinţa ordinară ce se întruneşte o dată pe an 
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participă membrii cu drept de vot ai CAFR, aleşi prin reprezentare. Membrii cu drept de vot 

sunt auditorii financiari care şi-au îndeplinit toate obligaţiile către Cameră la termenele 

stabilite prin hotărârile acesteia şi care au fost aleşi pentru participare la Conferinţa ordinară. 

Pentru validitatea deliberărilor Conferinţei ordinare este necesară prezenţa majorităţii simple a 

membrilor Camerei cu drept de vot, aleşi potrivit normelor de reprezentare, iar hotărârile 

trebuie să fie adoptate cu votul majorităţii simple a celor prezenţi. În cazul neîndeplinirii 

acestor condiţii, Conferinţa ordinară, întrunită la a doua convocare, de regulă în aceeaşi zi şi 

acelaşi loc, poate să hotărască asupra problemelor de pe ordinea de zi, oricare ar fi numărul 

membrilor prezenţi, cu majoritate simplă de voturi. 

Potrivit Regulamentului de organizare şi funcţionare a CAFR, aprobat prin HG nr. 433/2011, 

Conferinţa ordinară are printre atribuţii alegerea şi revocarea membrilor Consiliului CAFR. 

(122) Consiliul CAFR, alcătuit din 11 membri aleşi în cadrul Conferinţei, este cel care 

coordonează, conduce şi controlează activitatea Camerei, asigurând executarea hotărârilor 

Conferinţei. Acesta se întruneşte trimestrial sau ori de câte ori se consideră necesar, la cererea 

preşedintelui sau a cel puţin o treime din numărul membrilor săi şi adoptă hotărâri valabile cu 

votul a jumătate plus unu din numărul total al membrilor săi. Fiecare membru are dreptul la 

un singur vot, iar în cazul egalităţii voturilor, cel al preşedintelui de şedinţă este decisiv. 

Normele care fac obiectul analizei de faţă sunt adoptate prin hotărâri ale Consiliului CAFR. 

(123) Biroul permanent al Consiliului Camerei este cel care asigură conducerea curentă a 

Camerei, fiind alcătuit din preşedintele CAFR, prim-vicepreşedinte şi trei vice-preşedinţi ai 

Consiliului. Biroul este cel care adoptă şi transmite spre informare Consiliului pentru 

Supravegherea Publică a Activităţii de Audit Statutar planul anual de inspecţie în ceea ce 

priveşte controlul de calitate în domeniul auditului statutar. Tot Biroul permanent al 

Consiliului Camerei este cel care aprobă onorariul mediu orar, conform celor menţionate în 

raportul de activitate al DMCP din anul 2014 „Determinarea onorariului mediu...şi 

prezentarea acestui indicator spre aprobare Biroului Permanent al Consiliului Camerei, în 

vederea publicării pe site-ul Camerei.” Decizia publicării acestuia pe site aparţine astfel 

Consiliului CAFR. 

 

6.2.1.4. Aspecte specifice funcţionării Camerei Auditorilor Financiari din România  

(124) Abaterile disciplinare se constată de către Consiliu CAFR, iar sancţiunile disciplinare se 

aplică tot de către acesta.   

(125) Potrivit prevederilor art. 72 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Camerei, 

aprobat prin HG nr. 433/2011, constituie abateri disciplinare inter alia următoarele fapte: 

nerespectarea prevederilor Codului etic; desfăşurarea activităţii de auditor financiar în condiţii 

care au avut ca efect prejudicierea gravă a reputaţiei profesionale; încălcarea dispoziţiilor 

prezentului regulament, ale hotărârilor şi reglementărilor emise de Cameră, aplicabile 

activităţii desfăşurate de către auditorii financiari, persoanele juridice sau orice angajat, 

asociat/acţionar, administrator ori partener din cadrul unei persoane juridice. 

(126) La art. 5 din Regulamentul privind stabilirea răspunderii disciplinare a membrilor 

Camerei Auditorilor Financiari din România, aprobat prin Hotărârea Consiliului CAFR nr. 

125/ 2008, se precizează în mod expres faptul că „CAFR judecă abaterile disciplinare 

constând în faptele sau omisiunile săvârşite de membrii CAFR, prin nerespectarea normelor 

de conduită profesională, a Regulamentului de organizare şi funcţionare, a Codului etic şi a 

hotărârilor organelor de conducere ale CAFR”. Potrivit art. 7 din acelaşi regulament, membri 

ai CAFR, pot fi sancţionaţi pentru abateri disciplinare cu: a)avertisment; b)mustrare; 

c)suspendarea calităţii de membru al CAFR pe o perioadă de la 6 luni până la un an; 

d)excluderea din CAFR. 



(127) Separat de sancţiunile disciplinare menţionate mai sus, potrivit art. 29 din Normele 

privind controlul calităţii activităţii de audit financiar şi a serviciilor conexe, aprobate prin 

Hotărârea Consiliului CAFR nr. 70/2006, aceasta monitorizează activitatea membrilor săi 

care au obţinut la inspecţia calităţii activităţii de audit calificativele D, C şi B, prin stabilirea şi 

a altor măsuri sancţionatorii pentru remedierea neconformităţilor, cum ar fi: repetarea 

inspecţiei într-un interval de maximum un an de la inspecţia precedentă; obligarea 

auditorului evaluat cu calificativele D, C şi B de a participa, cu suportarea pe contul său a 

costurilor prilejuite, la cursuri suplimentare de pregătire profesională. 

(128) Sub supravegherea Consiliului pentru Supravegherea în Interes Public a Profesiei 

Contabile, CAFR este competentă să efectueze revizuiri în vederea asigurării calităţii 

serviciilor prestate de auditorii financiari, fiind abilitată să emită norme şi proceduri de 

revizuire a calităţii activităţii de audit financiar, precum şi a altor activităţi desfăşurate de 

auditorii financiari. 

Revizuirea calităţii activităţii de audit desfăşurate de auditorii financiari, membri ai Camerei, 

persoane fizice active şi firme de audit, se efectuează: a) asupra politicilor şi procedurilor de 

revizuire a controlului calităţii, aplicate de auditorul financiar la nivelul firmei de audit, şi, 

respectiv, a misiunii, b)prin aplicarea procedurilor stabilite de organismul profesional cu 

ocazia efectuării inspecţiilor de calitate, pentru activităţile constând în: misiuni de audit 

statutar al situaţiilor financiare anuale efectuate conform ISA; misiuni de audit financiar al 

situaţiilor financiare anuale efectuate conform ISA; misiuni de revizuire a situaţiilor 

financiare; alte misiuni de asigurare; şi alte misiuni şi servicii profesionale, în conformitate cu 

standardele internaţionale în domeniu şi cu reglementările adoptate de Cameră. 

Potrivit Normelor privind revizuirea calităţii activităţii de audit financiar şi a altor activităţi 

desfăşurate de auditorii financiari, aprobate prin Hotărârea Consiliului CAFR nr. 49/2013, 

toţi auditorii financiari, membri ai Camerei, persoane fizice active şi firme de audit, fac 

obiectul unui sistem de asigurare a calităţii, organizat ca un sistem independent, care se 

desfăşoară de către   din cadrul Camerei, sub supravegherea Consiliului pentru Supravegherea 

în Interes Public a Profesiei Contabile. 

(129) Departamentul de monitorizare şi competenţă profesională din cadrul CAFR este cel 

care asigură cuprinderea auditorilor financiari în programele trimestriale de inspecţie, astfel 

încât, de regulă, fiecare membru al Camerei care a primit autorizaţia de exercitare a profesiei 

să fie verificat o dată la 6 ani sau la 3 ani, în cazul auditorilor entităţilor de interes public
65

.  

Aşa cum s-a detaliat anterior, printre principalele obiective ale inspecţiei calităţii activităţii de 

audit financiar se regăseşte „verificarea modului de respectare a prevederilor Normelor 

privind stabilirea numărului mediu minim de ore pentru finalizarea unei misiuni de audit 

financiar, în condiţiile regulii conform căreia,”Până la data de 15 februarie a fiecărui an, 

Camera Auditorilor Financiari din România va publica pe site-ul propriu nivelul mediu al 

onorariului orar rezultat din inspecţiile de calitate efectuate în exerciţiul anterior.” 

Potrivit prevederilor normelor privind revizuirea calităţii, pentru calitatea necorespunzătoare a 

activităţii desfăşurate de auditorii financiari se pot aplica sancţiunile identificate mai sus. 
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6.2.2. Existenţa unei decizii a asociaţiei de întreprinderi  

(130) La nivel comunitar, conceptul de decizie a unei asociaţii de întreprinderi a fost 

interpretat în sens larg, de la rezoluţiile adoptate la o întâlnire a adunării asociaţiei până la 

simple recomandări formulate de asociaţie către membrii săi. Toate acestea pot constitui 

decizii ale asociaţiei în sensul prevederilor din TFUE referitoare la concurenţă, atunci când 

ele denotă hotărârea organizaţiei respective de a coordona comportamentul economic al 

membrilor săi.  

(131) În cazul FENEX
66

, Comisia Europeană a reţinut că tarifele recomandate de către o 

asociaţie olandeză membrilor săi constituie o decizie a unei asociaţii de întreprinderi. 

Termenii în care recomandările au circulat au fost interpretaţi ca o hotărâre a asociaţiei de a 

coordona comportamentul membrilor săi pe piaţa relevantă. Deşi Comisia Europeană a 

admis că era o practică obișnuită pentru o asociaţie profesională aceea de a furniza asistenţă 

tehnică membrilor săi, a subliniat totuşi că aceste asociaţii nu trebuie să exercite o influenţă 

directă sau indirectă asupra concurenţei, mai ales în privinţa tarifelor practicate de către 

întreprinderi, fără a se ţine cont de propria lor structură a costurilor. Comisia a concluzionat că 

obiectul unei astfel de practici a fost acela de afectare semnificativă a pieţei, deci practica a 

intrat sub incidenţa interdicţiei prevăzute de art. 81 (actualul art. 101 din TFUE).             

(132) În cadrul CAFR a existat o preocupare constantă în legătură cu asigurarea unei calităţi 

ridicate serviciilor oferite de membrii săi, motiv pentru care, în decursul timpului au fost 

adoptate, pe lângă Codului Etic al Profesioniştilor Contabili
67

, o serie de hotărâri privind 

proceduri de control/revizuire a calităţii activităţii de audit financiar. În acest context, al 

efectuării controlului de calitate, obiectul verificărilor efectuate de CAFR îl constituie, 

începând din 2010, într-o măsură importantă, nivelul onorariului practicat (onorariul/oră şi 

numărul de ore alocate unei misiuni de audit). De altfel, prevederea privind publicarea, pe 

site-ul propriu, până la data de 15 februarie a fiecărui an, a nivelului mediu al onorariului orar 

rezultat din inspecţiile de calitate efectuate în exerciţiul anterior este inserată în cadrul 

Normele privind revizuirea calităţii activităţii de audit financiar şi a altor activităţi 

desfăşurate de auditorii financiari.   

Inclusiv controlul efectuat la Prim-Audit de către echipa de inspecţie a CAFR a avut la bază 

„decizia Biroului permanent al Consiliului CAFR, conform căreia inspecţia va fi axată în 

principal pe verificarea onorariului obţinut şi a documentării bugetului de timp alocat 

echipei de audit.”
68

 

(133) Intervenţiile în piaţă ale Camerei au început în anul 2005, odată cu reglementarea, prin 

Hotărârea nr. 44/2005 a „numărului mediu minim de ore de lucru pentru finalizarea unei 

misiuni de audit financiar”, fiecare misiune de audit financiar neputând fi efectuată în mai 

puţin de 240 ore, regulă a cărei nerespectare constituie abatere disciplinară şi se sancţionează 

fie cu avertisment, mustrare, suspendarea calităţii de membru al Camerei, fie cu excluderea 

din Cameră.  

(134) Potrivit adresei CAFR
69

 către prof.univ.dr. Cornel Ionescu, reiese că, la nivel de 

asociaţie, se conştientizează foarte clar faptul că timpul necesar pentru realizarea unei misiuni 

de audit depinde sau ar trebui să depindă de specificul şi complexitatea lucrărilor aferente 

fiecărui proiect în parte. Citând din adresa CAFR, „În cazul misiunilor desfăşurate în 

conformitate cu ISRS 4400 – emis de către Federaţia Internaţională a Contabililor (IFAC) şi 

adoptat de către CAFR, nu este reglementat în mod expres bugetul de timp necesar pentru 
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realizarea misiunilor, aceasta depinzând de specificul şi complexitatea lucrărilor de audit 

aferente proiectului.” Cu toate acestea, potrivit celor precizate anterior, CAFR procedează la 

o dimensionare în mod artificial a acestuia. 

(135) În anul 2009, CAFR a decis să publice pe site-ul propriu, până la data de 15 februarie a 

fiecărui an, nivelul mediu al onorariului orar, care să fie avut în vedere la calcularea 

cotizaţiilor, în acele cazuri în care onorariul orar practicat de către auditori se situa sub nivelul 

onorariului mediu orar stabilit. Potrivit celor comunicate de CAFR
70

, în anul 2009, „Consiliul 

Camerei a decis în scop statistic, ca una din informaţiile rezultate în urma valorificărilor 

controalelor de calitate efectuate de către DMCP într-un an calendaristic să fie legată de 

tariful orar pe care membrii CAFR inspectaţi l-au practicat la misiunile de auditare a 

situaţiilor financiare....Totodată, pentru transparenţă, s-a hotărât ca această informaţie să fie 

făcută publică, prin postarea pe site-ul CAFR.” Indiferent de scopul urmărit la momentul 

respectiv, printr-un astfel de comportament s-a diseminat în piaţă o informaţie relevantă 

referitoare la preţ, care se adaugă unui alt element ce ar trebui determinat în mod individual, 

de la caz la caz, şi anume, bugetul de timp aferent unei misiuni de audit. 

(136) Printre obiectivele revizuirii calităţii activităţii de audit financiar, adoptate în 2010, aşa 

cum este, de exemplu, „verificarea onorariilor facturate pentru toate activităţile desfăşurate 

de auditorul financiar, precum şi stabilirea, pe baza bugetelor misiunilor de audit financiar 

desfăşurate în perioada inspectată, a onorariilor orare declarate de către auditorii 

financiari/firma de audit”, se urmărea „verificarea întocmirii bugetului de timp al misiunii, la 

nivelul minim de 240 ore, precum şi dacă nivelul mediu orar al onorariului încasat efectiv, 

determinat avându-se în vedere programul de lucru, poate fi considerat satisfăcător”.
  

(137) În decembrie 2011 prevederea potrivit căreia: „Până la data de 15 februarie a fiecărui 

an, Camera Auditorilor Financiari din România va publica pe site-ul propriu nivelul mediu al 

onorariului orar rezultat din inspecţiile de calitate efectuate în exerciţiul anterior” a fost 

inserată în cadrul procedurilor referitoare la revizuirea calităţii.  

(138) Potrivit informațiilor transmise
71

 Consiliului Concurenței de către CAFR,  onorariul 

mediu orar este calculat prin împărţirea onorariului total al misiunii la numărul de ore alocat 

conform bugetului de timp, iar onorariul mediu orar într-un anumit an reprezintă media 

aritmetică a onorariilor orare calculate conform regulii de mai sus. 

(139) Tot în 2011, în cadrul procedurilor aferente misiunilor de audit prin participare la 

licitaţii, CAFR a dimensionat bugetul de timp alocat misiunii pe baza procedurilor convenite, 

la minimum 70 de ore pentru fiecare cerere de rambursare, precum şi la alte 10 ore, pentru 

raportul final. În plus, urmau să fie identificate de către Cameră „ameninţările generate de 

perceperea unui onorariu atât de mic încât ar putea fi dificil să se realizeze misiunea în 

conformitate cu standardele tehnice şi profesionale aplicabile şi evaluată importanţa 

ameninţării generate de practicarea unui onorariu foarte mic în funcţie de factorii prevăzuţi 

de secţiunea 240 din Codul etic (natura misiunii, limitele valorilor posibile ale onorariului, 

baza pentru determinarea onorariului, dacă rezultatul tranzacţiei va fi revizuit de o terţă 

parte independentă)”
72

.  

(140) Doi ani mai târziu s-a introdus
73

 evaluarea nivelului mediu orar al onorariului încasat 

efectiv, determinat avându-se în vedere programul de lucru şi bugetul de timp şi în ce măsură 

acesta poate fi considerat satisfăcător, în raport cu cerinţele de calitate ale art. 27 din OUG 

nr. 90/2008 privind auditul statutar al situaţiilor financiare anuale şi al situaţiilor financiare 
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anuale consolidate
74

. Aşa cum reiese din textul de lege, cerinţele respective au în vedere ca 

onorariile negociate pentru auditurile statutare: să nu fie influenţate sau determinate de 

oferirea de servicii suplimentare entităţii auditate, să nu se bazeze pe niciun fel de condiţionări 

şi să fie adecvate pentru activitatea care urmează să fie efectuată. Este evident că prin 

utilizarea sintagmei “onorarii negociate” se au în vedere onorariile determinate în mod 

individual, de fiecare auditor/firmă de audit în parte cu beneficiarul misiunii de audit. Aceste 

cerinţe de calitate ar trebui, astfel, avute în vedere de fiecare furnizor de servicii de audit în 

îndeplinirea activităţii sale. Cerinţa ca onorariile să fie adecvate nu poate avea sub nicio formă 

în vedere caracterul adecvat al acestora în raport cu un cuantum predefinit, cum este onorariul 

mediu orar stabilit şi publicat de CAFR, ci în raport cu caracteristicile activităţii efectuate, de 

la caz la caz. 

(141) Caracterul imperativ al celor stabilite de CAFR este dat, atât de publicarea în Monitorul 

Oficial al României şi pe site-ul propriu, cât şi de instituirea şi aplicarea de sancţiuni pentru 

nerespectarea lor. Astfel, “pentru calitatea necorespunzătoare a activităţii desfăşurate de 

auditorii financiari se pot aplica sancţiuni”
75

. 

(142) Camera acţionează prin organele sale de conducere, împuternicite să adopte 

hotărâri/decizii şi norme obligatorii pentru toţi auditorii financiari şi să aplice sancţiuni pentru 

nerespectarea acestora. Toate normele/procedurile privind controlul/revizuirea calităţii 

activităţii membrilor săi, obligatorii prin sancţiunile prevăzute în caz de nerespectare,  prin 

care s-au instituit o serie de reguli privind onorariile practicate de aceştia, au fost aprobate 

prin hotărâri de către Consiliul CAFR, organ de conducere şi deliberativ al CAFR, alcătuit din 

11 membri aleşi în cadrul Conferinţei, din rândul membrilor CAFR. 

 

6.2.3. Decizia asociaţiei de întreprinderi să aibă ca obiect sau ca efect împiedicarea, 

restrângerea sau denaturarea concurenţei pe piaţa românească sau pe o parte a acesteia 

(143) La nivel comunitar, s-a stabilit de-a lungul timpului că, în scopul aplicării art. 101 din 

TFUE, în situaţia în care se stabileşte că o înţelegere are ca obiect împiedicarea, denaturarea 

sau restrângerea concurenţei, nu este necesar să se examineze şi efectele acesteia
76

. Acelaşi 

principiu se aplică şi în cazul unei decizii a unei asociaţii de întreprinderi.  

(144) Înţelegerile, practicile concertate sau deciziile care au ca obiect restrângerea concurenţei 

sunt cele care, prin natura lor, au o astfel de capacitate. Având în vedere potenţialul ridicat al 

acestora de a produce efecte negative asupra concurenţei, s-a considerat că este inutilă, în 

sensul aplicării art. 5 alin. (1) din Legea concurenţei sau a art. 101 din TFUE, demonstrarea 

efectelor reale asupra pieţei. Această prezumţie are la bază gravitatea restricţiei şi experienţa 

care arată că este foarte probabil ca înţelegerile, practicile sau deciziile unei asociaţii de 

întreprinderi, care au ca obiect restrângerea concurenţei, să producă efecte negative asupra 

pieţei şi să pericliteze obiectivele urmărite de regulile naţionale şi comunitare de concurenţă. 

(145) Pentru a stabili dacă o decizie a unei asociaţii de întreprinderi are ca obiect restrângerea 

concurenţei sunt relevanţi o serie de factori, precum conţinutul acesteia, contextul economic şi 

juridic, scopurile obiective urmărite, precum şi conduita şi comportamentul părţilor pe piaţă.   
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(146) Dovada intenţiei subiective a părţilor de a restrânge concurenţa constituie un factor 

relevant, dar nu o condiţie necesară. 

(147) În ceea ce priveşte conţinutul deciziilor CAFR, vorbim, în principal, despre stabilirea şi 

publicarea, anuală, a nivelului mediu al onorariului orar rezultat din inspecţiile de calitate 

efectuate în exerciţiul anterior, ca element de referinţă pentru toate întreprinderile de audit din 

piaţă, precum şi despre stabilirea unui buget minim de timp de 240 ore pentru o misiune de 

audit, respectiv de 70/165 ore pentru misiunile pe bază de proceduri convenite (contractate 

prin licitaţie). Cumulând cele două elemente, număr minim de ore înmulţit cu onorariul pe 

oră, rezultă onorariul aferent unei misiuni de audit. Se adaugă o serie de reguli care le conferă 

acestora forţă obligatorie, de la cele privind verificarea onorariilor facturate şi a nivelului 

satisfăcător al mediu orar al onorariului încasat efectiv, determinat avându-se în vedere 

programul de lucru şi bugetul de timp, verificarea modului de fundamentare a bugetului de 

timp alocat misiunii pe baza procedurilor convenite până la evaluarea importanţei ameninţării 

generate de practicarea unui onorariu foarte mic în funcţie de factori precum  limitele 

valorilor posibile ale onorariului sau baza pentru determinarea onorariului. 

(148) Potrivit documentelor aflate la dosarul investigației, rezultă că CAFR nu s-a limitat la 

stabilirea şi publicarea celor de mai sus, ci a urmărit constant măsura în care acestea sunt 

respectate de către membrii săi, prin intermediul Departamentului de Monitorizare şi 

Competenţă Profesională şi prin aplicarea de  sancţiuni acolo unde s-a constatat că auditorii 

financiari au practicat “onorarii atât de mici…” sau “onorarii neadecvate”. În raportul de 

activitate din anul 2013 al Departamentului de Monitorizare şi Competenţă Profesională 

(DMCP)
77

, în cadrul capitolului privind respectarea  prevederilor Hotărârii nr. 44/2005 

(bugetul de timp alocat), este menţionează evaluarea a 394 de auditori financiari, evaluare 

realizată din punct de vedere al onorariilor practicate, fiind evidenţiate onorariile orare 

maxime, minime şi medii.  

(149) Din punct de vedere al contextului juridic, Camera Auditorilor Financiari din România 

este organismul profesional care reuneşte toţi reprezentanţii acestei categorii profesionale, 

fiind abilitat de stat cu anumite puteri de reglementare a exercitării profesiei. Printre acestea 

nu se regăsesc însă aspecte referitoare la vreo intervenţie asupra preţului practicat în piaţă de 

membrii săi, „potrivit legii, CAFR nu este abilitată să stabilească un onorariu mediu orar 

pentru niciun fel de activitate de audit financiar…”
78

   

(150) Deciziile Camerei Auditorilor Financiari din România sunt obligatorii pentru toţi 

membrii iar apartenenţa la CAFR este o condiţie sine qua non pentru exercitarea activităţii de 

audit financiar. Aceste decizii se adresează întregii pieţe naţionale de servicii de audit 

financiar. 

(151) De asemenea, pe piața serviciilor de audit financiar, o parte dintre reprezentanţi practică 

onorarii considerate de o altă parte a pieţei prea mici, “de dumping” sau “sub costuri...de 

natură a aduce ameninţări eticii profesionale” etc. 

Din punct de vedere concurenţial, potrivit prevederilor Legii concurenţei, practicarea unor 

preţuri „de ruinare” este incriminată numai în situaţia în care întreprinderea respectivă se află 

într-o poziţie „dominantă”, deţinând peste 40% din piaţă, poziţie din care, prin puterea de 

piaţă pe care aceasta i-o conferă, încearcă să-şi elimine concurenţii. 

În restul situaţiilor, practicarea de către unul sau mai mulţi concurenţi a unor preţuri 

considerate de restul pieţei ca fiind prea mici, nu poate fi decât benefică pentru consumatori.  
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Corelarea noţiunii de calitate cu respectarea unui anumit nivel de preţ nu garantează servicii 

de calitate sporită. Mai exact, un preţ ridicat nu garantează un nivel de calitate ridicat aşa cum 

un preţ redus nu presupune în mod necesar o calitate scăzută. În fapt, „garantarea” unui 

anumit nivel de preţ poate genera chiar o diminuare a interesului în sensul creşterii calităţii. 

(152) Raportat la situaţia din piaţa serviciilor de audit financiar, trebuie precizat faptul că, la 

fel ca pe oricare altă piaţă funcţională, practicarea unor preţuri sub costuri, pe termen lung, nu 

poate avea drept consecinţă decât ieşirea respectivei întreprinderi de pe piaţă. 

(153) Din punct de vedere economic, eficienţa unei întreprinderi se apreciază prin calitatea 

activităţii desfăşurate, calitate care produce efecte economico-financiare pozitive. 

Performanţa economică are o sferă mai largă  de cuprindere, în esenţă reflectând raportul 

dintre efecte şi eforturi, mai exact performanţa managementului în toate sferele activităţii 

acesteia şi, în special, în plan economico-financiar. 

(154) Pornind de la considerentele de mai sus, prin raportare la întreaga activitate a Prim - 

Audit, se constată că, deşi analiza principalilor indicatori economico-financiari, în perioada 

2010-2015 relevă, în valori nominale, o tendinţă de reducere de la un an la altul (în condiţiile 

în care, începând din 2014
79

, aceasta a fost eliminată de pe nişa de piaţa aferentă fondurilor 

europene), valoarea cheltuielilor totale se situează în permanenţă sub nivelul veniturilor 

obţinute, ceea ce a condus la obţinerea, în mod constant, de profit. 

Tabelul nr. 5 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Cifră de afaceri 358145 469815 473047 580649 463731 642929 

Venituri totale 363521 474198 491469 586226 464181 643687 

Cheltuieli totale 166157 298668 392793 533926 438755 607181 

Profit brut 197364 175530 98676 52300 25426 36506 

Profit net 193368 174998 96683 52300 25426 35262 

 Sursa: Calculaţii pe baza datelor de la Ministerul Finanţelor Publice, 2016. 

(155) Ca indicator de profitabilitate, rata rentabilităţii economice a întreprinderii
80

 Prim Audit 

a înregistrat valori pozitive, ceea ce indică o valorificare adecvată a resurselor sale interne. 

Exprimată într-o altă formă, mai exact prin raportarea profitului net la cifra de afaceri, 

rentabilitatea întreprinderii se menţine la valori pozitive, fiecare leu din cifra de afaceri 

conducând la obţinerea de profit. 

Tabelul nr. 6 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Profit net/1 leu cheltuieli totale 1,16 0,59 0,25 0,10 0,06 0,06 

Profit net/1 leu cifră de afaceri 0,54 0,37 0,20 0,09 0,05 0,05 

 Sursa: Calculaţii pe baza datelor de la Ministerul Finanţelor Publice, 2016. 

(156) Înregistrarea unui nivel pozitiv al rentabilităţii economice nu poate fi rezultatul 

practicării unor onorarii sub costuri, fiind explicabil, pe de o parte, prin volumul de activitate, 
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iar de pe altă parte, prin controlul în permanenţă al cheltuielilor la un nivel inferior veniturilor 

înregistrate. 

(157) De altfel, inclusiv în cadrul contractelor obţinute prin licitaţie, care au făcut obiectul 

controlului de calitate efectuat de CAFR,  Prim-Audit nu numai că nu a lucrat sub costuri, dar 

a obţinut şi profit, a cărui marjă a variat între 2 şi 28%, cu o medie de cca. 10%. 

Totodată, nu poate fi, însă, omis din vedere faptul că onorariul cel mai mic a fost şi este în 

continuare, dacă nu singurul, cel puţin principalul criteriu de atribuire a contractelor obţinute 

prin particparea la licitaţii organizate pe SEAP. 

(158) Tot din perspectivă economică, profilul serviciilor prestate de auditorii financiari 

corespunde modelului de afaceri denumit ”business to business” (B2B) care se referă la 

relaţiile de afaceri dintre întreprinderi. Spre deosebire de modelul ”business to consumer” 

(B2C) care corespunde relaţiei directe dintre întreprinderea/întreprinderile în cauză şi 

consumator, modelul B2B presupune, în general, o transparenţă mai scăzută şi un raport de 

multe ori diferit în relaţia dintre vânzător şi cumpărător. Datorită specificului B2B al acestei 

pieţe, precum şi numărului ridicat de auditori financiari din piaţă, este posibil ca impactul 

negativ să fie mai ridicat decât într-o piaţă B2C. Serviciile de audit financiar sunt un factor de 

producţie indispensabil multor întreprinderi de pe teritoriul României, costurile cu acestea 

regăsindu-se ulterior în costurile de producţie ale acestora.  

Prin urmare, intervenţia CAFR în piaţă, nu numai că restricţionează concurenţa prin preţ între 

membrii săi, ci conduce şi la o creştere artificială a onorariilor încasate de la beneficiarii 

serviciilor furnizate de aceştia. 

(159) Toate aceste hotărâri/decizii ale Camerei, având drept scop verificarea calităţii 

activităţii de audit efectuate de membrii Camerei, vizează, de fapt, verificarea respectării 

nivelului de preţ practicat de aceştia, în cadrul acţiunii de coordonare a comportamentului lor 

concurenţial. 

(160) Stabilirea şi publicarea de către CAFR a onorariilor medii orare, dublate de numărul 

minim de ore care trebuie alocate unei misiuni de audit, corelate cu verificarea respectării 

acestora şi cu stabilirea de sancţiuni, nu constituie o activitate ocazională a organizaţiei 

profesionale a auditorilor financiari, ci una desfăşurată neîntrerupt, începând din anul 2005 și 

continuând până în prezent. 

(161) Intenţia CAFR de a alinia comportamentul economic al membrilor săi în materie de preţ 

rezultă astfel din preocuparea constantă a acesteia pentru publicarea anuală a onorariului 

mediu orar, precum şi din verificările sistematice ale nivelului de preţ practicat de aceştia
81

, la 

care se adaugă, la un moment dat, aplicarea de  sancţiuni pentru nerespectarea lor, cu efect 

direct asupra prezenţei în zona auditării de proiecte finanţate din fonduri europene. 

(162) Orientarea sau alinierea comportamentului auditorilor financiari în sensul stabilit de 

CAFR reiese foarte clar din Strategia, pe următorii trei ani, a Departamentului de 

Monitorizare şi Competenţă Profesională din cadrul Camerei, unde, la pct. 1 referitor la 

„Creşterea calităţii inspecţiilor de calitate”, se consemnează, „determinarea onorariului 

mediu orar, în urma inspecţiilor de calitate, care va fi făcut public membrilor CAFR, 

constituind un punct de reper în stabilirea onorariului de către auditorul financiar.”
82

 

(163)Având în vedere că fapta este o încălcare prin obiect, nu are relevanţă în ce măsură a fost 

respectat nivelul de preţ indus ca element de referinţă sau ca reper de către asociaţia 

profesională. În Decizia sa din 11 iulie 1989 din Cazul BELASCO/Commission (246/86, Rec. 

1989, p. 2117), Curtea Europeană de Justiţie a statuat că, deşi preţurile fixate nu au fost 
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respectate în practică, deciziile de fixare a acestora au avut drept obiect restrângerea 

concurenţei. 

(164) În plus, instituirea şi aplicarea în mod concret de sancţiuni pentru nerespectarea celor 

stabilite, chiar în condiţiile în care numărul celor sancţionaţi pentru un astfel de comportament  

este nesemnificativ, potrivit datelor furnizate de CAFR
83

, sugerează natura obligatorie a 

acestor norme şi vizează în mod cert influenţarea comportamentului comercial al membrilor, 

prin inducerea unui comportament coordonat în materie de preţ.  

(165) În Cazul Asociaţiei Arhitecţilor Belgieni s-a reţinut faptul că, dacă în cazul unei 

controverse având ca obiect onorariul pentru activităţile efectuate de arhitecţi, pot fi adresate 

întrebări asociaţiei referitoare la nivelul onorariilor, nu acelaşi lucru se poate spune despre 

publicarea anterioară a unor onorarii în scopul evitării unor dispute în acest sens. Cu alte 

cuvinte, în timp ce o asociație profesională poate, în anumite circumstanțe, cum sunt şi cele 

din cazul de faţă (în care legea impune anumite obligaţii în acest sens), să se pronunțe în mod 

legitim, ex-post, asupra nivelului onorariilor revendicate, aceasta nu poate încerca să 

armonizeze nivelul onorariilor ex-ante
84

. 

(166) În cazul de faţă, potrivit documentelor care au stat la baza analizei efectuate de către 

autoritatea de concurență, scopul CAFR a fost acela de a determina pe membrii săi în a avea  

un comportament coordonat în materie de onorariu practicat, onorariu care să nu fie atât de 

mic încât „să afecteze calitatea activităţii desfăşurate de auditor”. Chiar dacă scopul 

asigurării unui nivel cât mai ridicat de calitate pentru  serviciile oferite de membrii săi este 

unul absolut legitim, modalitatea în care se urmăreşte ca acesta să fie atins nu trebuie să 

interfereze cu acele aspecte care, în orice economie funcțională şi pe orice piaţă care prezintă 

toate premisele unei pieţe concurenţiale, trebuie să fie determinate prin cerere şi ofertă, de 

fiecare întreprindere în parte, în mod individual. Asigurarea unui nivel cât mai ridicat de 

calitate trebuie să aibă în vedere respectarea unor standarde minime tehnice, profesionale şi 

deontologice şi nu respectarea unui număr minim de ore si a preţului încasat efectiv pe oră, 

elemente care  nu pot garanta, în mod obiectiv, o calitate sporită. 

(167) Inspecţiile privind calitatea, efectuate de Cameră, au avut în vedere, aşa cum se 

menţionează şi în nota de constatare întocmită în data de 18 decembrie 2013 la firma Prim-

Audit, preponderent, preţul practicat şi timpul alocat „inspecţia va fi axată în principal pe 

verificarea onorariului obţinut şi a documentării bugetului de timp alocat echipei de audit” 

(conform deciziei Biroului permanent al Consiliului CAFR).  

(168) Tot în contextul verificării calităţii, în octombrie 2013, în cadrul unei corespondențe 

purtate de către CAFR cu firma C&C Count SRL, cea dintâi precizează faptul că a încercat să 

efectueze „o serie de acţiuni de verificare a calităţii activităţii auditorilor financiari în 

cazurile în care aceştia au practicat onorarii neadecvate...procedând la evaluarea 

importanţei ameninţării generate de practicarea unui onorariu foarte mic în funcţie de 

factorii prevăzuţi de Codul etic şi încheind cu  ”în speranţa că vom avea cât mai puţini colegi 

care vor practica astfel de onorarii neadecvate...”
85

 

(169) În acelaşi sens este şi menţiunea din nota de sancţionare a Prim-Audit
86

 „Revizuirea 

misiunii este o procedură obligatorie atunci când societatea de audit practică onorarii atât 

de mici încât să fie pusă în discuţie calitatea lucrărilor misiunii....”. Intervin aici două 

aspecte, unul legat de sintagma „onorarii atât de mici”, cealaltă de punerea în discuţie a 

calităţii misiunii în raport de onorariile practicate. Fără să existe o altă referinţă, este evident 
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că singurul reper în funcţie de care se apreciază că un onorariu este „atât de mic” este 

onorariul  mediu orar stabilit şi publicat de CAFR. 

(170) Verificarea în ce măsură se practică un onorariu “prea mic”, “nesatisfăcător”, 

“neadecvat” nu se poate face decât prin raportare la un reper, aşa cum apare menţionat şi într-

un document intern al CAFR, menţionat anterior, confom căruia ”determinarea onorariului 

mediu orar...constituie un punct de reper în stabilirea onorariului de către auditorul 

financiar.” 

Inclusiv în contextul „evaluării importanţei ameninţării generate de practicarea unui 

onorariu foarte mic, în funcţie de elemente precum: natura misiunii, limitele valorilor 

posibile ale onorariului sau baza pentru determinarea onorariului”
87

, elementul de referinţă 

este reprezentant tot de onorariul mediu orar.  

(171) Tot în urma unei inspecţii, derulate în anul 2013, la  firma de audit Mind Service SRL, 

CAFR a constatat
88

 că, dat fiind că „bugetul de timp a fost de 117 ore, iar onorariul mediu 

orar a fost de 48 lei/oră” nu au fost respectate prevederile hotărârii prin care s-au aprobat 

Normele privind stabilirea unui număr minim de ore pentru realizarea unei misiuni de audit 

financiar concluzionând că, „în funcţie de promptitudinea şi caracterul satisfăcător al 

răspunsului dumneavoastră urmează ca în procesul de valorificare a rezultatelor controlului 

calităţii, să adoptăm unele dintre măsurile prevăzute la art.29 din Normele privind revizuirea 

calităţii activităţii de audit financiar...., cum sunt: participarea la cursuri suplimentare 

obligatorii de perfecţionare a pregătirii profesionale, al căror tarif va fi suportat integral de 

către cei în cauză; aplicarea de sancţiuni disciplinare, în funcţie de gradul de neîndeplinire a 

obligaţiilor. Cu ocazia inspecţiei următoare privind asigurarea calităţii, sperăm să se 

constate îmbunătăţirea activităţii de audit financiar şi alte activităţi conexe desfăşurate de 

dumneavoastră.” 

Prin urmare, nerespectarea prevederilor referitoare la bugetul de timp alocat misiunii de audit 

şi la onorariul mediu orar a atras după sine acordarea calificativului B, reprezentantului firmei 

de audit, echivalent cu excluderea posibilităţii de  efectuare de audit pentru proiecte din 

fonduri europene, precum şi obligativitatea participării la cursuri suplimentare al căror tarif 

va fi suportat integral de firma penalizată, sub rezerva aplicării de sancţiuni disciplinare. 

(172) Din consemnările autorităţii contractante, Compania Aquaserv SA din Târgu Mureş, 

mai exact din procesul-verbal al şedinţei de deschidere a ofertelor 

nr.208976/VII/A/20.06.2013, referitoare la respingerea ofertei depuse de Prim - Audit, 

potrivit cărora „preţurile neobişnuit de scăzute atât în ceea ce priveşte propunerea financiară 

în comparaţie cu valoarea estimată cât şi în ceea ce priveşte onorariul lei/oră în comparaţie 

cu nivelul mediu al onorariului comunicat de Camera Auditorilor Financiari din România” 

reiese că o autoritate contractantă a respins o ofertă, motivat de un preţ neobişnuit de scăzut, 

raportat la nivelul de onorariu stabilit şi publicat de CAFR. 

(173) La solicitarea Primăriei Municipiului Oradea, CAFR răspunde
89

: „În ceea ce priveşte 

fundamentarea bugetului de timp şi implicit a onorariului auditorului financiar va trebui să 

se ţină cont de prevederile Hotărârii Consiliului CAFR nr. 274/2011 ... în vederea 

planificării, desfăşurării şi finalizării unei misiuni este necesar un fond de timp de minimum 

70 de ore pentru fiecare cerere de rambursare, precum şi alte 10 ore pentru raportul final. 

Anual CAFR publică pe site-ul propriu nivelul mediu al onorariului orar rezultat din 

inspecţiile de calitate efectuate în exerciţiul anterior, pentru anul 2012 acesta fiind de 95 

lei/oră, care nu este obligatoriu ci doar informativ/statistic.” 
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Deşi în finalul răspunsului său, CAFR precizează faptul că nivelul mediu al onorariului orar 

este unul informativ şi nu obligatoriu, în prima parte a frazei, raportându-se la bugetul de 

timp, dar şi la onorariul auditorului financiar, foloseşte expresia „va trebuie să se ţină cont de 

prevederile hotărârii CAFR”, fapt care este în măsură să confere respectivelor prevederi 

caracter obligatoriu.  

(174) Chiar şi în ipoteza adoptării unui onorariu cu valoare orientativă, acest fapt nu înlătură 

automat incidenţa normelor de concurenţă. În jurisprudenţa comunitară s-a reţinut în mod 

constant faptul că fixarea unor preţuri, chiar şi orientative, afectează jocul liber al concurenţei 

permiţând participanţilor să prevadă cu un grad rezonabil de certitudine care va fi politica de 

preţuri aplicată de concurenţi. Prin urmare, chiar dacă recomandarea formulată de o 

organizaţie profesională nu are un efect obligatoriu, aceasta va fi interzisă dacă în realitate 

scopul său a fost de a determina, sau dacă a fost în măsură să aibă ca efect determinarea 

comportamentului membrilor săi. 

(175) Toate acestea, de la stabilirea obligativităţii verificării în cadrul inspecţiilor de calitate a 

nivelului onorariului ofertat şi a bugetului de timp alocat, în condiţiile reglementării ambelor 

elemente (de ex. 97 lei onorariul mediu orar, minim 240 ore/misiune de audit, 80/165 

ore/misiune în cadrul licitaţiilor, un onorariu nu mai mic cu mai mult de 15% din onorariul 

estimat în buget de autoritatea contractantă) la care se adaugă posibilitatea suportării de 

sancţiuni, aplicate în caz de neconformitate, nu poate avea ca impact decât descurajarea 

firmelor de audit ale căror costuri sunt mai mici de a scădea preţul, şi aceasta nu în cazuri 

izolate sau în cazul licitaţiilor, unde preţul cel mai mic este unul din criteriile de atribuire, ci la 

modul global, cu privire la întreaga activitate din piaţă. 

(176) Orice difuzare de către o organizaţie profesională a unor onorarii recomandate este de 

natură a determina întreprinderile în cauză să îşi alinieze tarifele, fără a ţine seama însă de 

costurile lor reale. O asemenea practică descurajează pe cei ale căror costuri sunt mai scăzute 

şi, în cele din urmă, le conferă un avantaj artificial celor care stăpânesc mai puţin costurile de 

producţie
90

.  

Un asemenea risc poate fi evitat prin difuzarea de îndrumări care să faciliteze întreprinderilor 

membre calculul propriilor lor structuri de costuri, astfel încât să-şi poată stabili în mod 

independent preţurile/tarifele/onorariile.  

(177) Preocuparea CAFR în stabilirea unor onorarii orare şi în respectarea acestora de către 

membrii săi se manifestă odată cu impunerea calculării cotizaţiilor variabile, timp de 

aproximativ doi ani, între 2009 şi 2011, nu pe baza onorariilor încasate în mod efectiv de 

fiecare membru în parte, ci pe baza onorariului mediu orar stabilit de asociaţie, atunci când 

onorariul rezultat în baza cererii şi ofertei ar fi fost mai mic decât cel stabilit de Cameră. 

(178) Inclusiv modalitatea de transpunere, de către CAFR, în anul 2010, a codului etic 

internaţional al profesioniştilor contabili, adoptat de Federaţia Internațională a Contabililor 

(IFAC), cod care a fost preluat inclusiv de Corpul Experţilor Contabili şi al Contabililor 

autorizaţi din România (CECCAR), s-a realizat printr-o adaptare a textului în sensul celor 

urmărite de Cameră şi anume, inducerea ideii că nivelurile diferite de onorarii pot genera 

ameninţări la adresa conformităţii cu principiile fundamentale.  
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Tabelul nr. 7 

Varianta IFAC Varianta CECCAR Varianta CAFR 

240.1 When entering into 

negotiations regarding 

professional services, a 

professional accountant in public 

practice may quote whatever fee 

deemed to be appropriate. The 

fact that one professional 

accountant in public practice may 

quote a fee lower than another is 

not in itself unethical. 

Nevertheless, there may be 

threats to compliance with the 

fundamental principles arising 

from the level of fees quoted. 
For example, a self-interest threat 

to professional competence and 

due care is created if the fee 

quoted is so low that it may be 

difficult to perform the 

engagement in accordance with 

applicable technical and 

professional standards for that 

price. 

240.1 Atunci când începe 

negocierile privind serviciile 

profesionale, un profesionist 

contabil în practica publică poate 

percepe orice onorariu pe care îl 

consideră corespunzător. Faptul că 

un profesionist contabil în practica 

publică percepe un onorariu mai 

mic decât altul nu este, în sine, 

neetic. Cu toate acestea, pot exista 

ameninţări privind conformarea 

la principiile fundamentale care 

apar din nivelul onorariului 

perceput. De exemplu, o 

ameninţare a interesului propriu la 

adresa competenţei profesionale şi 

prudenţei este generată dacă 

respectivul onorariu perceput este 

atât de mic încât ar putea fi dificil 

să se realizeze misiunea în 

conformitate cu standardele tehnice 

şi profesionale aplicabile. 

240.1 Atunci când se încep 

negocierile privind serviciile 

profesionale, un liber profesionist 

contabil poate menţiona orice 

onorariu pe care îl consideră 

adecvat. Faptul că un liber 

profesionist contabil poate percepe 

un onorariu mai mic decât un altul 

nu este, în sine, lipsit de etică. Cu 

toate acestea, pot exista 

ameninţări la adresa 

conformităţii cu principiile 

fundamentale care sunt generate 

de nivelurile diferite ale 

onorariilor percepute. De 

exemplu, o ameninţare cauzată de 

interesul personal la adresa 

competenţei profesionale şi a 

atenţiei cuvenite este generată dacă 

respectivul onorariu perceput este 

atât de mic încât ar putea fi dificil 

să se realizeze misiunea în 

conformitate cu standardele 

tehnice şi profesionale aplicabile.
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(179) Aşa cum reiese atât din varianta în limba engleză a codului etic cât şi din varianta 

adoptată de CECCAR „pot exista ameninţări privind conformarea la principiile 

fundamentale care apar din nivelul onorariului perceput”, onorariu stabilit şi perceput în mod 

individual.  

În cazul variantei transpuse de CAFR se au în vedere potenţialele ameninţări generate de 

nivelurile diferite ale onorariilor percepute, abordare care nu poate decât să inducă în rândul 

adresanţilor percepţia că, practicarea în piaţă de către aceştia a unor onorarii diferite poate 

crea probleme de natură etică, sancţionabile ca atare şi care este în aceeaşi linie cu acţiunea de 

stabilire şi de publicare a unui onorariu orar adresabil tuturor celor din piaţă.  

(180) Faptul că acţiunea de coordonare a comportamentului concurenţial al membrilor CAFR 

şi-a atins scopul rezultă inclusiv din perceperea acestui onorariu mediu orar mai degrabă drept 

un onorariu minim obligatoriu, aşa cum rezultă și dintr-un e-mail transmis de firma de audit 

Ceccarf SRL din Bucureşti către Prim-Audit, în 15.03.2011, potrivit căruia„...tariful orar 

practicat de dvs. este o ruşine pt. un auditor financiar....dacă...dvs. câştigaţi o licitaţie cu 20 

lei/oră (adică 4,4 EUR/oră) mă întreb cât puteţi oferi colaboratorilor...astfel încât aceştia să 

respecte norma CAFR privind un preţ minim de 23 euro/oră.”
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.  

(181) Tot despre preţ minim se vorbeşte într-o ofertă publicată pe pagina proprie de internet 

de către firma Audit Expert VD SRL din Botoşani, referitoare la un contract de audit 

financiar, pentru anul 2009: „tariful anual al misiunii de audit financiar se calculează în 
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funcţie de: numărul mediu minim de ore pentru derularea şi finalizarea unei misiuni de audit 

financiar exercitat de personalul implicat în auditul financiar conform Hotărârii CAFR 

44/2005.......240 ore; tariful minim orar aplicabil misiunilor de audit financiar conform art. 3 

alin. 5 din Hotărârea CAFR nr.140/2009.....30 euro/oră profesională.”  

(182) Într-o altă ofertă, publicată pe internet de Riff Holding International din Bucureşti, de la 

doamna Daniela Moraru, general manager, către Dorin Bica, UPRUC CTR SA şi datată 

28.11.2013, având ca obiect „Ofertă indicativă servicii Audit Financiar - Riff Audit 

International SRL” la rubrica „Argumentare tarif” se precizează: „tariful anual al misiunii de 

audit financiar s-a calculat în funcţie de: numărul mediu minim de ore pentru derularea şi 

finalizarea unei misiuni de audit financiar exercitat de personalul implicat în auditul 

financiar conform Hotărârii CAFR 44/2005, respectiv 240 ore; tariful minim orar aplicabil 

misiunilor de audit financiar conform art. 3 alin. 5 din Hotărârea CAFR nr. 140/2009 – 

minim 19 euro/oră profesională.” 

(183) Practic, trei firme de audit, fără nicio legătură între ele, cu excepţia apartenenţei la 

CAFR, la interval de doi ani una faţă de cealaltă, 2009, 2011 şi 2013, fac referire la un nivel 

minim de preţ/oră. Cele două oferte, una din 2009, cealaltă din 2013, una de la o firmă de 

audit din Botoşani, cealaltă de la o firmă din Bucureşti, sensibil similare din punct de vedere 

al formulării, fac referire la un tarif minim/oră profesională. Singurul element care diferă este 

cuantumul tarifului ofertat, diferit în funcţie de onorariul orar şi de cursul valutar valabile la 

momentele respective.  

(184) Concurenţa prin preţ este cea mai vizibilă şi mai importantă formă de concurenţă. 

Efectul imediat al unei concurenţe efective constă în menţinerea preţurilor la cel mai mic 

nivel posibil şi încurajarea comerţului cu bunuri şi servicii, făcând astfel posibilă alocarea 

optimă a resurselor agenţilor economici şi oferind consumatorilor beneficiul de a alege dintr-o 

gamă largă de bunuri şi servicii. Potrivit celor reţinute în cazurile Dyestuffs
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, “rolul 

concurenţei prin preţ este de a menţine preţurile la cel mai scăzut nivel posibil. Deşi fiecare 

producător/furnizor de servicii este liber să îşi modifice preţurile, luând în considerare în 

acest sens comportamentul prezent sau viitor al concurenţilor săi, este contrar regulilor de 

concurenţă conţinute în Tratat ca un producător să coopereze cu concurenţii săi, în orice 

mod, în scopul de a determina un curs de acţiune comun, coordonat referitor la creşterile de 

preţuri şi de a asigura succesul prin eliminarea a priori a tuturor factorilor de incertitudine 

cu privire la comportamentul fiecăruia referitor la elementele esenţiale de acţiune, cum ar fi 

valoarea, subiectul materiei, data şi locul creşterilor.”  

(185) Hotărârile CAFR au fost luate în reprezentarea interesele membrilor săi, prin organele 

de conducere ale acesteia, împuternicite de lege să adopte hotărâri şi norme obligatorii pentru 

toţi auditorii financiari activi pe piaţă.  

(186) În consecinţă, în considerarea conţinutului hotărârilor CAFR luate prin organele sale de 

conducere, împuternicite de stat să adopte hotărâri şi norme obligatorii pentru auditorii 

financiari (nu şi în materie de onorarii), a contextului juridic şi economic şi al 

comportamentului acesteia pe piaţă, reiesă că, prin deciziile sale, CAFR a urmărit influenţarea 

şi determinarea coordonării comportamentului economic al membrilor asociaţiei pe piaţa 

serviciilor de audit financiar şi, deci, restrângerea concurenţei în sensul art. 5 alin. (1) din 

Legea concurenţei. 
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6.3. Inaplicabilitatea prevederilor art. 5 alin.(2) din Legea concurenţei în vederea obţinerii 

unei exceptări de la interdicţia prevăzută la art. 5 alin. (1) 

(187) Interdicţia prevăzută la art. 5 alin. (1)  din Legea concurenței nu se aplică înţelegerilor 

sau categoriilor de înţelegeri între întreprinderi, deciziilor sau categoriilor de decizii ale 

asociaţiilor de întreprinderi, practicilor concertate sau categoriilor de practici concertate, 

atunci când acestea îndeplinesc cumulativ condiţiile prevăzute de art. 5 alin. (2) din Legea 

concurenţei
94

, condiţii care duc la concluzia că efectele pozitive ale unor asemenea 

comportamente prevalează asupra celor negative rezultate din restrângerea concurenţei.  

(188) Deşi evaluarea îndeplinirii condiţiilor cumulative prevăzute de art. 5 alin. (2) se face 

direct de către întreprinderile implicate, Consiliului Concurenţei revenindu-i sarcina de a 

proba încălcarea art. 5 alin. (1) din Legea concurenţei, va fi analizată în continuare, succint, o 

posibilă incidenţă a respectivelor prevederi în cazul de faţă.  

(189) Aşa cum s-a reţinut şi în Cazul privind Asociaţia Tehnicienilor Dentari
95

, Curtea de 

Justiţie a Uniunii Europene a statuat că anumite aspecte ale unor înţelegeri constituie 

restricţionări atât de serioase ale concurenţei încât obiectul acestora determină prin el însuşi 

restrângerea concurenţei. În acest sens, punctul de vedere al Comisiei Europene este acela că 

“înţelegerile de fixare a preţului intră în categoria încălcărilor manifeste ale art. 81 (1)
96

 

pentru care este întotdeauna imposibil să se acorde o exceptare în baza art. 81 par.(3) 

datorită lipsei totale a beneficiilor pentru consumatori.”  

(190) În cazul de faţă este vorba despre decizii ale unei asociaţii de întreprinderi care vizează, 

în esenţă, stabilirea onorariilor practicate de membrii săi, conducând la o creştere artificială a 

acestora. Aşa cum s-a precizat anterior, serviciile de audit financiar sunt un factor de 

producţie indispensabil multor întreprinderi de pe teritoriul României, costurile cu acestea 

regăsindu-se ulterior în costurile lor de producţie. Prin urmare, în condiţiile în care 

beneficiarii serviciilor de audit plătesc în final onorarii mai mari decât cele care ar fi rezultat 

din interacţiunea cererii şi ofertei şi care se reflectă ulterior în costurile lor proprii de 

producţie, nu poate fi reţinută îndeplinirea primei condiţii, referitoare la asigurarea pentru 

consumatori
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 a unui avantaj corespunzător celui realizat de părţile la respectiva decizie.   

(191) Practica anticoncurenţială săvârșită de către CAFR acoperă întregul teritoriu naţional, 

deciziile acesteia adresându-se tuturor membrilor asociaţiei. În plus, calitatea de membru 

CAFR este esenţială pentru exercitarea activităţii de audit financiar pe teritoriul României de 

către cetăţenii români sau de către firmele înregistrate în România, cum este obligatorie, 

pentru cei care au obţinut calificarea în alte state membre ale Uniunii Europene, aprobarea 

acordată tot de CAFR. Prin urmare, cea de a treia condiţie, care are în vedere ca respectiva 

înţelegere/decizie să nu ofere participanţilor posibilitatea de a elimina concurenţa de pe o 

parte substanţială a pieţei nu este îndeplinită. 

(192) Neîndeplinind două din cele trei condiţii necesar a fi întrunite în mod cumulativ, 

practica analizată nu poate beneficia de exceptarea de la interdicţia prevăzută la art. 5 alin.(1) 

din Legea concurenţei. 
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6.4. Consecinţele juridice ale încălcării art.5 alin.(1) din Legea concurenţei 

(193) În conformitate cu art. 55 alin. (1) din Legea concurenţei, „constituie contravenţie şi se 

sancţionează cu amendă de la 0,5% la 10% din cifra de afaceri totală realizată în anul 

financiar anterior sancţionării încălcarea prevederilor art. 5 din prezenta lege, precum şi a 

prevederilor art. 101 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, săvârşite cu 

intenţie sau din neglijenţă de întreprinderi sau asociaţii de întreprinderi”. 

(194) În baza art. 52 din Legea concurenţei, sunt nule de drept orice înţelegeri sau decizii 

interzise prin art.5 din prezenta lege, precum şi prin art. 101 din Tratat, respectiv orice 

angajamente, convenţii ori clauze contractuale raportându-se la o practică anticoncurenţială. 

(195) Conform art. 66 alin. (1) şi (5) din Legea concurenţei, independent de sancţiunile 

aplicate potrivit prevederilor prezentei legi, dreptul la acţiune al persoanelor fizice şi/sau 

juridice pentru repararea integrală a prejudiciului cauzat lor printr-o practică anticoncurenţială 

prohibită potrivit prevederilor prezentei legi sau ale art. 101 din Tratat rămâne rezervat. 

Persoanele fizice sau juridice, care se consideră prejudiciate printr-o practică 

anticoncurenţială interzisă de prezenta lege, vor putea formula cerere privind acordarea de 

despăgubiri în termen de 2 ani de la data la care decizia Consiliului Concurenţei, pe care se 

întemeiază acţiunea în subsidiar, a rămas definitivă ori a fost menţinută, în tot sau în parte, 

printr-o hotărâre judecătorească definitivă. 

 

 

VII. CONDIŢIA AFECTĂRII COMERŢULUI ÎNTRE STATELE MEMBRE ALE 

UNIUNII EUROPENE 

 

(196) Potrivit punctului 18 al Comunicării Comisiei Europene – Orientări privind conceptul 

de efect asupra comerţului din articolele 81 şi 82 din Tratat  (2004/C 101/07), din textul 

articolelor 81 (actualul art. 101) şi 82 (actualul art. 102) din Tratat, precum şi din 

jurisprudenţa instanţelor comunitare rezultă că, în aplicarea criteriului efectului asupra 

comerţului, trebuie luate în considerare trei elemente: 

(a) conceptul de ”comerţ între statele membre”, 

(b) noţiunea de ”poate să afecteze” şi 

(c) conceptul de ”caracter apreciabil”. 

(197) Conceptul de “comerţ între statele membre” nu se limitează la tradiţionalele schimburi 

transfrontaliere de bunuri şi servicii ci este un concept mult mai larg care cuprinde activităţi 

economice transfrontaliere, inclusiv stabilirea şi/sau furnizarea, interpretare compatibilă cu 

obiectivul fundamental al Tratatului – acela de a promova libera circulaţie a mărfurilor, 

serviciilor, persoanelor şi capitalurilor.  

(198) Deşi cerinţa de a exista un efect asupra comerţului „între statele membre” presupune că 

trebuie să existe un impact asupra activităţilor economice transfrontaliere ce implică cel puţin 

două state membre, aplicarea criteriului efectului asupra comerţului este independentă de 

definiţia pieţelor geografice relevante, comerţul între statele membre putând fi afectat şi în 

cazurile în care piaţa relevantă este naţională sau subnaţională.  

(199) În Decizia privind sancţionarea Asociaţiei Arhitecţilor Belgieni din anul 2004, Comisia 

Europeană a apreciat că o decizie sau o înţelegere care se extinde pe întreg teritoriul unui stat 

membru are prin natura sa ca efect fragmentarea pieţelor pe baze naţionale, împiedicând, 

astfel, integrarea economică ce reprezintă unul dintre obiectivele Tratatului.  



(200) Hotărârile CAFR, adoptate de unul dintre forurile sale de conducere reprezentat de 

Consiliul CAFR, publicate în Monitorul Oficial şi pe site-ul asociaţiei, se aplică tuturor 

membrilor săi. Întrucât exercitarea profesiei de auditor financiar pe teritoriul României este 

condiţionată de apartenenţa la CAFR se poate afirma că hotărârile sale se aplică tuturor 

auditorilor financiari persoane fizice autorizate “AF” sau firme de audit care îşi exercită 

activitatea pe teritoriul României, mai exact întregii pieţe naţionale de servicii de audit 

financiar.  

(201) Noţiunea de ”poate să afecteze” are ca funcţie de bază definirea naturii impactului 

necesar asupra comerţului între statele membre. În conformitate cu criteriul standard statuat 

de Curtea Europeană de Justiţie, noţiunea de ”poate să afecteze” presupune că, pe baza unui 

set de factori obiectivi de fapt sau de drept, trebuie să se poată prevedea cu un grad suficient 

de probabilitate, dacă acordul, practica sau decizia respectivă poate avea vreo influenţă, 

directă sau indirectă, reală sau potenţială, asupra structurii comerţului între statele membre 

încât ar putea să împiedice atingerea obiectivului creării unei pieţe interne unice. Intenţia 

subiectivă din partea întreprinderilor în cauză nu este necesară. 

(202) Trimiterea pe care o face Curtea Europeană de Justiţie la „un grad suficient de 

probabilitate” presupune că, pentru ca aplicabilitatea legislaţiei comunitare să fie stabilită, nu 

este necesar ca acordul, practica sau decizia să fi afectat deja comerţul dintre statele membre, 

cu alte cuvinte, să fi avut vreun efect (sau să aibă în continuare vreun efect) asupra comerţului 

între statele membre. Este suficient ca acordul practica sau decizia să fie „susceptibil(ă)” de a 

avea un astfel de efect.  

(203) Inclusiv natura produselor/serviciilor la care se referă acordurile, practicile sau deciziile 

oferă indicii despre capacitatea lor de a afecta comerţul între statele membre. Dacă, prin 

natura lor, produsele/serviciile sunt importante pentru agenţii economici care doresc să intre 

sau să îşi extindă activitatea în alte state membre, aplicabilitatea legislaţiei comunitare se 

poate stabili mai uşor decât în cazurile în care, datorită naturii lor, cererea de produse/servicii 

oferite de furnizorii din alte state membre este limitată sau în cazurile în care 

produsele/serviciile prezintă un interes limitat pentru o stabilire transfrontalieră sau pentru 

extinderea activităţii economice desfăşurate din acel loc de stabilire. 

(204) Serviciile efectuate de membrii CAFR, cu privire la care asociaţia profesională a decis 

aplicabilitatea hotărârilor sale, constituie ansamblul activităţii auditorilor financiari. Prin 

natura lor, aceste servicii sunt esenţiale pentru cei  care doresc să intre sau să îşi extindă 

activitatea pe teritoriul României. 

(205) Criteriul efectului asupra comerţului restrânge domeniul de aplicare al art. 101 din 

Tratat la acele acorduri şi practici susceptibile a genera un nivel minim de efecte 

transfrontaliere în Comunitate. În conformitate cu formularea Curţii de Justiţie a Uniunii 

Europene, capacitatea acordului sau a practicii de a afecta comerţul între statele membre 

trebuie să fie ”apreciabilă” . Este vorba astfel despre un element cantitativ care limitează 

aplicabilitatea legislaţiei comunitare la acordurile, practicile şi deciziile care sunt susceptibile 

să producă efecte de o anumită dimensiune. 

(206) Atunci când afectează piaţa într-o măsură nesemnificativă, acordurile, practicile sau 

deciziile nu intră sub incidenţa art. 101. Evaluarea caracterului semnificativ depinde în special 

de natura acordului, practicii sau deciziei, de natura produselor şi serviciilor în cauză – 

aspecte analizate mai sus – precum şi de poziţia pe piaţă a agenţilor economici. Cu cât este 

mai puternică poziţia pe piaţă a agenţilor economici participanţi, cu atât afectarea sau 

probabilitatea de afectare a comerţului între statele membre este mai apreciabilă. În unele 

situaţii nu este suficientă doar determinarea cotei de piaţă, fiind necesară şi luarea în 

considerare a cifrei de afaceri a agenţilor economici participanţi pentru produsele/serviciile 

respective. 



(207) Având în vedere faptul că exercitarea activităţii de audit financiar pe teritoriul României 

este condiţionată de autorizarea sau aprobarea acordată de CAFR, este evidentă poziţia pe 

piaţă a membrilor asociaţiei, a căror organizaţie profesională deţine practic ”monopolul” 

asupra accesului în profesie.  

Din acest punct de vedere, deciziile luate de CAFR au un impact major asupra întregii pieţe 

de servicii de audit financiar.  

(208) Comisia Europeană consideră că, în principiu, acordurile nu pot aduce atingere în mod 

semnificativ comerţului dintre statele membre atunci când îndeplinesc cumulativ următoarele 

condiţii: 

(a) cota de piaţa totală a părţilor de pe orice piaţa comunitară relevantă afectată de acord nu 

depăşeşte 5 % şi 

(b) în cazul acordurilor orizontale, cifra de afaceri anuală totală realizată în Comunitate de 

întreprinderile implicate pentru produsele la care se referă acordul nu depăşeşte 40 de 

milioane de euro. În cazul acordurilor care se referă la cumpărarea în comun a produselor, 

cifra de afaceri relevantă este cea a achiziţiilor combinate ale tuturor părţilor de produse la 

care se referă acordul. Luând în considerare cele menţionate mai sus, este evident că prima 

condiţie, de la lit.a) nu este îndeplinită, serviciile prestate de membrii CAFR acoperind întreg 

teritoriul României (100%) ca parte a pieţei comune.  

(209) Având în vedere cele prezentate, efectele  reale sau potenţiale asupra comerţului dintre 

statele membre, în sensul art. 101 din Tratat, sunt semnificative. 

 

 

VIII. OBSERVAŢIILE CAMEREI AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMÂNIA, 

ÎN CALITATE DE PARTE IMPLICATĂ ŞI POZIŢIA CONSILIULUI 

CONCURENŢEI 

 

Observațiile CAFR 

(210) CAFR apreciază că există o serie de confuzii şi neregularităţi procedurale care lezează 

dreptul său la apărare în cadrul investigaţiei, astfel cum a  fost declanşată şi efectuată.  

(211) Potrivit celor susținute de către CAFR, Prim-Audit nu are un interes legitim care să 

poată justifica declanşarea investigaţiei privind faptele reclamate în legătură cu lista 

auditorilor care îndeplinesc cerinţele Protocolului de colaborare încheiat cu MFE, întrucât, 

independent de hotărârea de sancţionare disciplinară emisă de Cameră, reclamanta nu 

îndeplineşte condiţiile pentru înscrierea în această listă, aşa cum s-a pronunţat Curtea de Apel 

Bucureşti prin sentinţa civilă nr. 2.333/23.09.2015 (nedefinitivă). De asemenea, nu are niciun 

interes legitim pe piaţa altor servicii în afara pieţei misiunilor pe bază de proceduri convenite. 

(212) Prim-Audit a formulat plângerea exclusiv cu privire la fapte săvârşite pe piaţa auditării 

proiectelor finanţate din fonduri europene. Astfel plângerea „se limitează la presupuse fapte 

anticoncurenţiale ale Camerei în legătură cu piaţa misiunilor efectuate pe baza de proceduri 

convenite, atribuite prin licitaţie, respectiv piaţa auditării operaţiunilor finanţate din fonduri 

europene conform ISRS 4400.”  

Poziţia Consiliului Concurenţei 

(213) Consiliul Concurenţei poate declanşa o investigaţie, fie din oficiu, fie la plângere, atunci 

când există suficient temei de fapt şi de drept privind o posibilă încălcare a Legii concurenţei. 

Declanşarea unei investigaţii la plângere conferă reclamantului anumite drepturi procedurale, 

aşa cum este dreptul de primi raportul de investigaţie şi/sau de a participa la audierea 



organizată în faţa Plenului Consiliului Concurenţei. Aprecierea existenţei interesului legitim 

al reclamantului este atributul autorităţii de concurenţă şi se manifestă numai în raport cu 

admisibilitatea sau nu a plângerii. Consiliul Concurenţei este îndreptăţit, fără a aduce atingere 

dreptului său de a declanşa o investigaţie din oficiu, să nu dea curs unei plângeri atunci când 

autorul acesteia nu poate demonstra un interes legitim direct sau indirect. În cazul de faţă s-a 

considerat că Prim-Audit a demostrat un astfel de interes, printr-o afectare a acesteia printr-o 

practică, considerată la momentul respectiv, posibil anticoncurenţială.  

(214) În ceea ce priveşte identificarea de către reclamant a pieţei pe care are loc respectiva 

practică, trebuie precizat faptul că, potrivit celor menţionate în Formularul de plângere
98

, 

autorul acesteia trebuie să indice natura produselor (bunuri sau servicii) afectate de pretinsa 

încălcare şi, în măsura posibilului, cotele de piaţă estimative deţinute de către 

întreprinderea/întreprinderile împotriva cărora este formulată plângerea. 

Piaţa identificată de reclamant în raport cu interesul său legitim este o nişă de piaţă, care însă 

nu este diferită de piaţa relevantă aşa cum aceasta a fost definită în prezenta decizie, fiind 

inclusă în aceasta. Mai exact, piaţa definită de reclamantă reprezintă doar un segment din 

piaţa serviciilor de audit financiar, în ansamblul lor.  

(215) În investigaţiile sale, Consiliul Concurenţei nu se bazează exclusiv pe informaţiile 

furnizate prin plângere, acestea constituind doar un punct de plecare în analiza efectuată. În 

acest sens, Consiliul Concurenţei nu este ţinut de definirea pieţei, aşa cum aceasta a fost 

realizată în plângere, având în vedere că, pe parcursul instrumentării cazului se pot adăuga 

elemente noi, care pot modifica, completa sau nuanţa această  definiţie. Onorariul orar stabilit 

şi publicat de CAFR se aplică în egală măsură, atât serviciilor de auditare a proiectelor 

finanţate din fonduri europene, cât şi celorlalte servicii de audit efectuate de membrii CAFR, 

prin urmare întregii pieţe de servicii de audit financiar. 

 

Observațiile CAFR 

(216) De asemenea, CAFR susține faptul că „Prin plângerea formulată, Prim-Audit a învestit 

Consiliul Concurenţei cu analiza unor constatări ale CAFR din cadrul procesului de revizuire 

pentru asigurarea calităţii iar prin raportul întocmit, echipa a dat curs acestei solicitări şi a 

procedat la examinarea raţionamentului profesional utilizat de CAFR...finalizat prin Nota de 

constatare întocmită de DMCP la 18.12.2013...Conţinutul raportului de investigaţie sub acest 

aspect reprezintă o depăşire a limitelor autorităţii naţionale de concurenţă.” 

(217) Potrivit CAFR, „Contrar interpretării eronate dată faptelor constatate în cuprinsul 

raportului de investigaţie, Prim-Audit nu a fost sancţionată disciplinar penru că ar fi 

practicat onorarii prea mici.” 

Poziţia Consiliului Concurenţei 

(218) Constatările CAFR nu fac obiectul analizei efectuate de autoritatea de concurenţă decât 

în măsura în care acestea au legătură cu practica anticoncurenţială, în cazul de faţă cu fixarea 

de preţ. Aşa cum reiese din cele prezentate în cuprinsul prezentei decizii, acţiunile de control 

efectuate de CAFR, inclusiv în cazul Prim-Audit, au vizat, printre altele, nivelul de onorariu 

practicat (onorariul orar înmulţit cu numărul de ore alocate unei lucrări). Astfel, în Hotârârea 

Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 02/DIS/2014 de sancţionarea a 

reclamantei s-a reţinut că aceasta „a oferit onorarii care nu justifică acoperirea cheltuielilor 

necesare efectuării misiunilor în condiţii de calitate”. În nota de constatare din 18.12.2013, 

întocmită de echipa CAFR, se menţionează „decizia Biroului permanent al Consiliului CAFR, 
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conform căreia inspecţia va fi axată în principal pe verificarea onorariului obţinut şi a 

documentării bugetului de timp alocat echipei de audit”, analiza de costuri efectuată şi 

consemnată în această notă confirmând acest lucru. Din analiza efectuată de autoritatea de 

concurenţă nu a rezultat că Prim-Audit ar fi lucrat sub costuri, obţinând de fiecare dată profit. 

Prim-Audit a fost sancţionată, inclusiv pentru onorariile  practicate, în condiţiile în care 

CAFR a stabilit, anterior acţiunii de verificare şi sancţionare, un nivel de onorariu adresabil 

întregii pieţe. 

(219) În acest context trebuie precizat faptul că verificarea de către Cameră a onorariilor 

practicate de membrii săi nu ridică probleme din punct de vedere al regulilor de concurenţă, 

atâta vreme cât printr-o astfel de acţiune nu se crează un cadru favorabil coordonării între 

membri şi nu se realizează prin raportarea la un nivel de preţ stabilit anterior. Aşa cum s-a 

precizat mai sus, o organizaţie profesională poate să acorde asistenţă membrilor săi, inclusiv 

în materie de preţuri practicate în piaţă, însă numai în situaţii speciale şi întotdeauna ex post.  

În cazul de faţă s-a procedat la stabilirea ex ante a unui nivel de onorariu orar, acţiune urmată 

de verificări ale nivelului de onorariu practicat de membri, prin raportarea la nivelul 

prestabilit. Stabilirea unui preţ de către CAFR, adresabil întregii pieţe, urmată de acţiuni de 

verificare, nu poate avea drept scop decât o armonizare a comportamentului celor din piaţă în 

acest sens, influenţând concurenţa prin preţ între aceştia. 

(220) Aplicarea de sancţiuni disciplinare de către CAFR pentru onorariile practicate de un 

membru nu ridică probleme din punct de vedere al regulilor de concurenţă, atâta vreme cât 

aceasta se circumscrie obligaţiilor impuse organizaţiei profesionale prin lege. Astfel, potrivit 

OUG nr. 90/2008 privind auditul statutar al situaţiilor financiare anuale şi al situaţiilor 

financiare anuale consolidate, onorariile negociate pentru auditurile statutare nu trebuie să fie 

influenţate sau determinate de oferirea de servicii suplimentare entităţii auditate, nu se pot 

baza pe niciun fel de condiţionări şi sunt adecvate pentru activitatea care urmează să fie 

efectuată. Prin urmare, CAFR poate verifica şi aplica sancţiuni membrilor care efectuează 

audit statutar cu încălcarea acestor reguli. Toate obligaţiile prevăzute în OUG nr. 90/2008 au 

în vedere însă, fie raportări individuale ale onorariilor practicate de fiecare membru în parte, 

fie verificarea modalităţii în care onorariile practicate, în mod individual, de fiecare auditor în 

parte, respectă cerinţele indicate mai sus. 

(221) Rezultatele acţiunilor de verificare a respectării de către membrii Camerei Auditorilor 

Financiari din România a standardelor de audit şi de calitate şi a conformării cu prevederile 

OUG nr. 90/2008, pot fi făcute publice, cu excepţia acelor informaţii care privesc nivelul de 

onorariu practicat de membri, pentru a evita orice orientare a acestora către un anumit nivel de 

preţ. Mai exact, ar trebui să nu existe nicio ingerinţă a organizaţiei profesionale în 

determinarea, la nivel colectiv, a unui comportament economic/de piaţă uniform, onorariile 

negociate în mod individual, de fiecare auditor financiar/firmă de audit cu beneficiarii 

serviciilor lor, nefiind influenţate sub nicio formă de un nivel prestabilit şi diseminat de 

organizaţia profesională în rândul membrilor.  

(222) Nivelul “adecvat” al acestor onorarii, la care se referă OUG nr. 90/2008, dar şi Codul 

etic, emis de Camera Auditorilor Financiari din România, stabilit şi negociat de fiecare 

auditor în parte, în mod individual, poate fi verificat de către organizaţia profesională prin 

raportarea, în fiecare caz în parte, la efectuarea serviciilor de audit în mod corect, 

independent, cu respectarea riguroasă a regulilor de etică profesională şi a standardelor 

tehnice şi de calitate, în funcţie de specificul şi complexitatea fiecărei lucrări de audit, fără 

niciun fel de referinţe la un anumit nivel de preţ sau la un anumit nivel minim de ore alocate. 

(223) Aprecierea calităţii unei lucrări de audit în funcţie de cuantumul onorariului încasat nu 

este realistă. Aşa cum s-a precizat anterior, un preţ ridicat nu garantează în mod necesar o 

calitate ridicată. Calitatea trebuie determinată prin raportarea la standarde minime de ordin 

tehnic şi profesional şi nu prin conformarea cu un preţ prestabilit.  



(224) În măsura în care indicarea către membrii asociaţiei a unui preţ recomandat este urmată 

de acţiuni de verificare şi de posibile sancţiuni, acesta deja căpătă valenţe obligatorii. 

Aplicarea de sancţiuni, aşa cum a fost cazul Prim-Audit, a intervenit după ce CAFR a stabilit 

şi publicat acest preţ.  

(225) În plus, aşa cum s-a menţionat în cuprinsul prezentei decizii, acest onorariu orar a fost 

perceput în piaţă, în mai multe rânduri şi de mai multe firme de audit, drept un onorariu 

minim obligatoriu.  

 

Observațiile CAFR 

(226) CAFR a transmis Consiliului Concurenţei explicaţii referitoare la modul de calcul al 

onorariului mediu orar subliniind că acesta „se calculează doar pe baza informaţiilor obţinute 

în inspecţiile de calitate ale DMCP cu privire la misiunile de audit al situaţiilor financiare 

(i.e. audit statutar şi auditul financiar al situaţiilor financiare). Prin urmare, onorariul mediu 

orar calculat de DMCP se referă exclusiv la piaţa serviciilor de audit statutar şi audit al 

situaţiilor financiare anuale, iar nu şi la piaţa altor servicii furnizate de membrii Camerei.” 

Poziţia Consiliului Concurenţei 

(227) Solicitarea autorităţii de concurenţă a vizat, într-adevăr, mecanismul de formare al 

onorariului orar, stabilit şi publicat de CAFR, pentru a avea o imagine completă asupra 

acestuia. Așa cum rezultă și din cele expuse în cuprinsul deciziei, nu modul de calcul al 

acestui onorariu orar ridică probleme din punct de vedere al regulilor de concurenţă ci 

diseminarea acestuia în piaţă prin publicarea pe site-ul Camerei, o astfel de acţiune având 

rolul de a coordona comportamentul celor cărora li se adresează şi de a elimina incertitudinea 

dintre aceştia cu privire la preţul practicat.  

(228) În ceea ce priveşte adresabilitatea onorariului orar unei anumite activităţi, trebuie 

precizat faptul că, Biroul de Achiziţii Publice din cadrul Primăriei Municipiului Oradea s-a 

adresat CAFR
99

, solicitând lămuriri referitoare la serviciile de audit pentru proiectele finanţate 

din fonduri europene, mai exact „care este raţionamentul în baza căruia pot auditorii 

financiari să-şi fixeze tariful - onorariul unui audit în cadrul unui proiect finanţat din fonduri 

europene? sau dacă există o bază legală.” În răspunsul CAFR către Primăria Oradea
100

 s-a 

menţionat că: „În ceea ce priveşte fundamentarea bugetului de timp şi implicit a onorariului 

auditorului financiar va trebui să se ţină cont de prevederile Hotărârii Consiliului CAFR nr. 

274/2011 ... Anual CAFR publică pe site-ul propriu nivelul mediu al onorariului orar rezultat 

din inspecţiile de calitate efectuate în exerciţiul anterior, pentru anul 2012 acesta fiind de 95 

lei/oră, care nu este obligatoriu ci doar informativ/statistic.” 

Prin urmare, răspunsul CAFR, prin care indică onorariul de 95 lei/oră, publicat de site-ul 

propriu, este adresat unei întrebări, care face referire în mod expres la serviciile de audit 

pentru proiecte finanţate din fonduri europene, misiuni pe bază de proceduri convenite, care 

fac parte din piaţa serviciilor de audit financiar în ansamblul lor.  

 

Observațiile CAFR 

(229) Potrivit CAFR, „Echipa de investigaţie a extrapolat cazul particular, de fapt, singular, 

al reclamantei Prim-Audit pentru a conchide, în baza unui simplu exerciţiu de interpretare 

(teoretic) a unor hotărâri publicate/publice ale Consiliului Camerei, că toate reglementările 
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CAFR adoptate de la data înfiinţării sale până în prezent ar fi ilicite, în sensul că ar urmări 

un scop anticoncurenţial, concluzie care nu poate fi acceptată.” 

Poziţia Consiliului Concurenţei 

(230) În cuprinsul prezentei decizii sunt prezentate toate acele hotărâri adoptate de Consiliul 

CAFR începând din anul 2005 şi până în prezent, unele dintre acestea abrogate şi înlocuite cu 

altele, care conţin prevederi referitoare la stabilirea şi publicarea unui onorariu orar, stabilirea 

unui număr minim de ore (din onorariul/oră înmulţit cu numărul de ore rezultând onorariul 

încasat efectiv) dar şi la regulile care le conferă acestora forţă obligatorie şi anume, cele 

privind  modalităţile de verificare însoţite de cele privind aplicarea de sancţiuni.  

Nu toate reglementările CAFR, adoptate de la data înfiinţării sale şi până în prezent, sunt 

anticoncurenţiale, ci doar acele decizii prin care aceasta intervine asupra comportamentului în 

piaţă al membrilor, restricţionând concurenţa prin preţ între aceştia. 

 

 

IX. NATURA ÎNCĂLCĂRII ŞI INDIVIDUALIZAREA SANCŢIUNILOR 

 

(231) O decizie a unei asociaţii profesionale, în fapt, o asociaţie de întreprinderi concurente pe 

o piaţă, care are ca obiect restricţionarea concurenţei prin preţ, este o practică 

anticoncurenţială de tipul cartelurilor.   

(232) Un cartel poate fi privit ca o încălcare unică şi continuă pentru întreaga perioadă în care 

a existat. Astfel, în cazul Ciment
101

, Tribunalul de Primă Instanţă a subliniat, printre altele, 

faptul că noţiunea de „înţelegere unică" sau de „încălcare unică” presupune un ansamblu de 

practici adoptate de către părţi în urmărirea unui singur scop anticoncurenţial. Rezultă astfel 

că, o încălcare a art. 101 alin. (1) din TFUE poate fi nu numai rezultatul unei acţiuni izolate, 

ci, de asemenea, al unei serii de acţiuni sau al unui comportament continuu.  

(233) Atunci când diferite acţiuni pot fi considerate ca făcând parte dintr-un „plan de 

ansamblu”, deoarece au acelaşi obiect ce distorsionează concurenţa, Comisia Europeană 

poate să atribuie întreprinderilor, în speţă asociaţiei de întreprinderi, răspunderea pentru aceste 

acţiuni pe baza participării la încălcarea privită ca un întreg. 

(234) În cazul de faţă vorbim despre o serie de hotărâri ale CAFR, care au debutat în anul 

2005, sub forma unei dimensionări a bugetului minim de timp ce trebuie alocat de membrii 

săi unei misiuni de audit. La cele de mai sus s-a adăugat în 2009 decizia de publicare, în 

fiecare an, a unui nivel recomandat de onorariu orar care să fie avut în vedere, mai întâi la 

calculul cotizaţiilor, ulterior, în scopul manifest al determinării unui comportament coordonat 

al membrilor săi în materie de preţ, dublat de dimensionarea timpului minim alocat unei 

misiuni de audit, decizii care s-au perpetuat până în prezent.    

(235) Astfel, este vorba despre o practică continuă, adoptată şi pusă în practică de CAFR, prin 

care aceasta a urmărit realizarea unui singur scop anticoncurenţial şi anume restricţionarea 

concurenţei prin preţ între membrii săi. 

(236) Conform dispoziţiilor art. 55 alin. (1) lit. a) din Legea concurenţei, încălcarea 

prevederilor art. 5 din Legea concurenţei, precum şi a prevederilor art. 101 din TFUE se 

sancţionează cu amendă de la 0,5% la 10% din cifra de afaceri totală realizată de 

contravenient în anul financiar anterior sancţionării.  
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(237) Individualizarea sancţiunilor se realizează în conformitate cu Legea concurenţei, 

precum şi cu prevederile Instrucţiunilor privind individualizarea sancţiunilor pentru 

contravenţiile prevăzute la art. 51
102

 din Legea concurenţei nr. 21/1996  (denumite în 

continuare Instrucţiuni). 

(238) Individualizarea sancţiunilor prevăzute la art. 55 din Legea concurenţei se face ţinând 

cont de gravitatea şi durata faptei, criterii prevăzute de art. 57 alin. (1) din aceeaşi lege. Astfel, 

aplicarea sancţiunilor cu amendă se realizează proporţional cu gravitatea faptelor 

anticoncurenţiale săvârşite şi cu perioada de încălcare a legii. Pentru determinarea 

cuantumului amenzii se utilizează o metodologie în două etape, prin fixarea unui nivel de 

bază, care se poate majora în cazul existenţei circumstanţelor agravante sau se poate reduce în 

cazul existenţei circumstanţelor atenuante.  

(239) În conformitate cu prevederile art. 5 din Regulamentul (CE) Nr. 1/2003 al Consiliului 

din 16 decembrie 2002 privind punerea în aplicare a normelor de concurenţă prevăzute la 

articolele 81 şi 82 din Tratat, în cazul aplicării prevederilor tratatului de către autorităţile 

naţionale de concurenţă, sancţiunile aplicabile şi procedura incidentă sunt cele prevăzute de 

dreptul naţional în materie.  

(240) Nu în ultimul rând, principiul care guvernează aplicarea sancţiunilor este acela al 

aplicării sancţiunilor într-o modalitate şi într-un cuantum care să asigure efectul 

disuasiv/preventiv al acestora. 

(241) Nivelul de bază se determină în funcţie de gravitatea şi durata faptei. Nivelul de bază se 

obţine prin însumarea celor două cuantumuri stabilite mai jos, în funcţie de gravitate şi de 

durată: 

x gravitate+y durată = nivel de bază. 

(242) Evaluarea gravităţii unei încălcări se face de la caz la caz, pentru fiecare tip de 

încălcare, luându-se în considerare toate împrejurările relevante ale cazului. În evaluarea 

gravităţii încălcării se iau în considerare, printre altele, natura faptei săvârşite, dimensiunea şi 

importanţa pieţei relevante, cotele de piaţă cumulate ale întreprinderilor participante etc. În 

funcţie de gravitate, încălcările pot fi de trei categorii: a) de gravitate mică, fiind vorba în 

general de restricţionări verticale, cu impact minor asupra pieţei relevante sau care afectează 

doar o parte limitată a acesteia; b) de gravitate medie, încadrându-se de regulă restricţiile 

orizontale sau verticale a căror modalitate de realizare este mai complexă sau mai riguroasă, 

cu impact mai mare pe piaţă, producând efecte pe zone întinse ale acesteia; c) de gravitate 

mare, fiind vorba de regulă de restricţionări orizontale de tipul cartelurilor, precum şi de 

abuzuri de poziţie dominantă.  

(243) În situaţia de faţă vorbim despre o practică anticoncurenţială care se încadrează în 

categoria deciziilor unei asociaţii de întreprinderi sub forma unor înţelegeri de tip cartel, 

având ca obiect stabilirea onorariului pentru serviciile de  audit financiar. În plus, CAFR, 

deţine, prin membrii săi, o cotă de 100% din teritoriul României.  

Fapta este considerată astfel ca fiind de gravitate mare, pentru care Instrucţiunile stabilesc un 

cuantum preconizat al sancţiunii între 4% şi 8% din cifra de afaceri a contravenienţilor. În 

cazul de faţă se aplică un cuantum de 4% din veniturile totale realizate de Camera Auditorilor 

Financiari din România în anul 2015. 

(244) Din punct de vedere al duratei se constată încălcarea prevederilor art. 5 alin. (1) din 

Legea concurenţei începând cu anul 2005, odată cu stabilirea limitei minime a bugetului de  

timp alocat unei misiuni de audit, continuând cu stabilirea şi cu publicarea onorariului  mediu 

orar, în baza Hotărârii nr. 140/2009, ulterior conform Hotărârii Consiliului CAFR nr. 

497/2013 şi până în prezent.  
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De asemenea, se constată încălcarea art. 101 alin. (1) din Tratat în perioada 2007- prezent. 

Prin urmare, durata încălcării fiind de peste cinci ani (2005 - prezent), situaţia se încadrează la 

încălcări de lungă durată, ceea ce determină o creştere a cuantumului amenzii cu până la 10% 

pe an din cuantumul determinat pentru gravitatea faptei. În cazul de faţă s-a reţinut majorarea  

cuantumului stabilit pentru gravitatea faptei cu 10% pe an. 

(245) Nivelul de bază poate fi majorat sau redus cu un procent cuprins între 5% şi 10% pentru 

fiecare circumstanţă agravantă ori atenuantă reţinută. 

S-au reţinut, ca circumstanţă agravantă, continuarea încălcării după declanşarea procedurii de 

către Consiliul Concurenţei, fapt care determină majorarea nivelului de bază, stabilit în 

funcţie de gravitate şi durată, cu 10%, iar ca circumstanţă atenuantă, faptul că 

comportamentul anticoncurenţial al CAFR s-a manifestat în condiţiile necesităţii exercitării, 

conform legii, a supravegherii activităţii CAFR de o autoritate publică, în speţă  Consiliul 

pentru Supravegherea Publică a Activităţii de Audit Statutar, fapt care  determină o reducere a  

nivelului de bază cu 10%. 

În temeiul art.19 alin. (1) şi alin. (4), ale art. 46 alin. (1) lit. d), precum şi ale art.60 alin. 

(1) şi alin. (5) din Legea concurenţei nr.21/1996, republicată,  

 

PLENUL CONSILIULUI CONCURENŢEI 

DECIDE 

 

Art. 1 Se constată încălcarea dispoziţiilor art. 5 alin. (1) lit. a) din Legea concurenţei nr. 

21/1996, republicată, precum şi ale art. 101 alin.(1) lit.a) din Tratatul privind Funcţionarea 

Uniunii Europene (TFUE) de către Camera Auditorilor Financiari din România
103

, printr-o 

serie de decizii  având ca obiect coordonarea comportamentului membrilor săi în privinta 

onorariilor practicate în piaţă, atât prin stabilirea numărului minim de ore alocate unei misiuni 

de audit, cât şi prin publicarea anuală a unui onorariu mediu orar, restricționând astfel 

concurenţa pe piaţa serviciilor de audit financiar. 

Art. 2 Se sancţionează Camera Auditorilor Financiari din România, în temeiul art. 55 alin. (1) 

lit.a) din Legea concurenţei nr. 21/1996, republicată, pentru încălcarea dispoziţiilor art. 5 

alin. (1) lit. a) din Legea concurenţei nr. 21/1996, republicată, precum şi ale art. 101 alin. (1) 

lit. a) din TFUE. 

Art. 3 Cuantumul total al amenzii ce va fi aplicată Camerei Auditorilor Financiari din 

România, determinat în baza Instrucţiunilor
104

 privind individualizarea sancţiunilor pentru 

contravenţiile prevăzute la art. 55 din Legea concurenţei nr. 21/1996, este de 819.322 lei, 

reprezentând 8,4 % din veniturile totale realizate de aceasta în anul 2015. 

Art. 4 Se recomandă Camerei Auditorilor Financiari din România, în baza prevederilor art.46 

alin.(1) lit. e) din Legea concurenţei nr. 21/1996, republicată, următoarele: 

 Eliminarea oricaror ingerinţe ale Camerei în determinarea unui comportament 

economic/de piaţă uniform al membrilor săi, fiind necesar ca onorariile negociate în 

mod individual, de fiecare auditor financiar/firmă de audit cu beneficiarii serviciilor 

lor, să nu fie influenţate de un nivel prestabilit şi diseminat de organizaţia profesională 

în rândul acestora;  
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 Verificarea de către Cameră a nivelului onorariilor practicate de catre fiecare auditor 

în mod individual să nu se realizeze prin raportare la un anumit nivel de preţ sau la un 

numar minim de ore alocate, ci prin identificarea, stabilirea şi aplicarea unor 

standardelor minime de ordin tehnic şi profesional, a căror îndeplinire asigură un  

nivel corespunzător de calitate.  

Art. 5 Consiliul Concurenţei ordonă Camerei Auditorilor Financiari din România, în baza 

prevederilor art. 46 alin.(1) lit. a) din Legea concurenţei nr.21/1996, republicată, încetarea 

practicii anticoncurenţiale constatate, iar în baza art. 46 alin.(1) lit. e) din aceeaşi lege, impune 

următoarele măsuri, ce urmează a fi implementate în termen de şase luni de la data 

comunicării deciziei: 

 Eliminarea, din conţinutul normelor adoptate de Consiliul Camerei Auditorilor 

Financiari din România, a prevederilor referitoare la: 

- stabilirea şi publicarea anuală a onorariului mediu orar, pe site-ul Camerei 

Auditorilor Financiari din România; 

- dimensionarea bugetului minim de timp pe care membrii Camerei Auditorilor 

Financiari din România trebuie să îl aloce unei misiuni de  audit, inclusiv în 

cadrul procedurilor convenite; 

 Înlocuirea sintagmei „nivelurile diferite de onorarii”, din cadrul Secţiunii 240.1 a 

Codului etic, emis de Camera Auditorilor Financiari din România, cu sintagma 

„nivelul onorariului perceput”
105

, după cum urmează: „deşi faptul că un liber 

profesionist contabil poate percepe un onorariu mai mic decât un altul nu este, în sine, 

lipsit de etică... pot exista ameninţări la adresa conformităţii cu principiile 

fundamentale care derivă din nivelulul onorariului perceput”; 

 Transmiterea proiectelor de modificare a normelor Camerei Auditorilor Financiari din 

România în sensul celor impuse, precum şi a celor privind stabilirea unor standarde 

tehnice minime de calitate, Consiliului Concurenţei, în vederea verificării 

conformitaţii cu regulile de concurenţă.  

Art. 6 Suma prevăzută la art. 3 se va achita, în termen de maxim 30 de zile de la comunicare, 

prin ordin de plată de tip trezorerie, cu menţiunea: „amenzi aplicate de către Consiliul 

Concurenţei conform Legii concurenţei nr. 21/1996, republicată” în contul “Venituri din 

amenzi şi alte sancţiuni aplicate de către alte instituţii de specialitate”, deschis la trezoreria la 

care este arondat plătitorul, beneficiar fiind bugetul de stat. O copie a ordinului de plată va fi 

transmisă neîntârziat Consiliului Concurenţei.  

Art. 7 Prezenta decizie poate fi atacată, conform art. 51 alin. (1) din Legea concurenţei 

nr.21/1996, republicată, la Curtea de Apel Bucureşti, secţia Contencios Administrativ şi 

Fiscal, în termen de 30 de zile de la comunicare.  

Art. 8 În conformitate cu art. 62 alin. (1) din Legea concurenţei nr.21/1996, republicată, 

prezenta Decizie va fi publicată pe pagina de internet a Consiliului Concurenţei.  

Art. 9 Direcţiile şi compartimentele de specialitate din subordinea Secretarului General şi 

Direcţia Servicii din cadrul Consiliului Concurenţei vor urmări aducerea la îndeplinire a 

prezentei Decizii.  

Art. 10  Prezenta Decizie va fi comunicată Camerei Auditorilor Financiari din România, cu 

sediul social în Bucureşti, str. Sirenelor nr.67-69, sector 5, de către Secretarul General din 

Consiliul Concurenţei.  
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