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ŞTIRILE EDIŢIEI 

1. O nouă publicaţie editată de CAFR 

 

Subiecte propuse la examenul de competenţă profesională 

la sesiunea noiembrie-decembrie 2015 

Dragi colegi, 

 

Având în vedere că se apropie examenul de competență profesională pentru atribuirea 

calității de auditor financiar, sesiunea noiembrie 2016, Camera Auditorilor Financiari din 

România („CAFR”) dorește să vină în sprijinul celor care se pregătesc pentru susţinerea cu 

succes a acestui examen. 

Conform întâlnirilor avute în cursul anului 2015 cu stagiarii, CAFR a hotărât și a 

întreprins următoarele: 

a) Constituirea unui grup de lucru pentru stagiari; 

b) Consultarea acestui grup pe marginea activității stagiarilor; 

c) Publicarea subiectelor propuse la examenul de competență profesională, sesiunea 

noiembrie – decembrie 2015. 

În acest sens, în primele două săptămâni ale lunii septembrie 2016, CAFR va publica 

cartea ce va cuprinde subiecte propuse la examenul de competență profesională în sesiunea 

noiembrie 2015. 
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Persoanele interesate sunt rugate să urmărească site-ul CAFR pentru a afla detalii 

asupra modalităţii de achiziţionare a cărţii.  

 

Precizăm că CAFR este unica entitate abilitată să furnizeze informaţii cu privire la 

derularea examenului şi la subiectele de la examenele de competenţă profesională din anii 

precedenţi.  

CAFR nu îşi asumă răspunderea pentru corectitudinea informaţiilor din orice alte 

materiale publicate, sub orice formă, de către alte entităţi, care nu au acordul expres al 

Camerei Auditorilor Financiari din România. 

 

Dorim tuturor celor care vor susține examenul de competență profesională organizat 

de CAFR mult succes! 

 

Pentru comunicatul publicat pe site-ul CAFR (click aici) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.cafr.ro/comunicate.php?id=264
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2. Cursurile anuale obligatorii 

 

La data de 30.08.2016 au fost postate pe site-ul Camerei cursurile anuale obligatorii 

pentru stagiari şi auditori, în sistem e-learning. 

Acestea se găsesc pe platforma e-learning a CAFR – elearning.cafr.ro (click aici) iar 

accesul se efectuează pe bază de nume de utilizator (username) şi parolă.  

La cursurile în sistem e-learning pot participa auditorii şi stagiarii care s-au înscris în 

prealabil la aceasta formă de învăţământ şi care au achitat integral cel puţin prima tranşă din 

cotizaţia fixă aferentă anului 2016. 

 

 

3. Noi publicații de orientare și asistență IFAC 

Pentru a veni în sprijinul membrilor și al persoanelor interesate Camera  Auditorilor 

Financiari din România a tradus publicațiile de orientare și asistență emise de către 

International Auditing and Assurance Standards Board (IAASB).  

Aceste publicații sunt considerate deosebit de importante pentru exercitarea profesiei 

și reprezintă traducerea fidelă în limba română a reglementărilor din limba engleză, nefiind 

aduse niciun fel de modificări (eliminări, adăugiri sau adaptări) materialelor publicate de 

către IFAC. Reglementările IAASB sunt preluate și adoptate ca atare de către Camera 

Auditorilor Financiari din România. 

Noile publicaţii pe care le găsiţi pe site-ul CAFR sunt următoarele: 

 

- Raportarea Auditorului – Aspecte cheie ale auditului/Key Audit Matters - KAM 

(click aici) 

- Raportarea Auditorului – Aspecte cheie ilustrative ale auditului 

(click aici) 

- Raportarea Auditorului - Rapoarte de audit mai informative - Ce trebuie să ştie 

comitetele de audit şi directorii financiari 

(click aici) 

 
  

 

 

 

 

 

http://elearning.cafr.ro/
http://www.cafr.ro/uploads/Auditor-Reporting-Toolkit-KAM-Overview_RO-6d98.pdf
http://www.cafr.ro/uploads/IAASB-Auditor-Reporting-Toolkit-Illustrative-Key-Audit-Matters_RO-1e26.pdf
http://www.cafr.ro/uploads/IAASB-KAM-Publication-for-Audit-Committees-and-Finance-Executives_IFAC_RO-cbef.pdf


 

 

 

Page | 5 

   

 

 

 

LEGISLAȚIE 

 

 

1.  Hotărârea Consiliului CAFR nr. 49 din 11 iulie 2016 

 

În Monitorul Oficial al României nr. 630 din 17 august 2016 a fost publicată Hotărârea 

Consiliului CAFR nr. 49 din 11 iulie 2016 privind aprobarea „Listei cuprinzând auditorii 

financiari care au fost autorizaţi în alte state membre ale uniunii europene sau aparţinând 

spaţiului Economic European ori în Confederaţia Elveţiană”.  

În urma testului de aptitudini organizat de Camera Auditorilor Financiari din 

România în data de 10 iunie 2016, persoanele care au dobândit calitatea şi dreptul de 

exercitare a profesiei de auditor financiar în România se găsesc înscrise în Anexa la Hotărârea 

menţionată şi poate fi consultată pe site-ul CAFR la rubrica „Legislaţie” (click aici). 
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COMITETE DE LUCRU 

1. Comitetul de lucru privind prevenirea şi combaterea spălării banilor 

Ghid de bune practici pentru raportarea de către auditorii financiari a tranzacțiilor 

suspecte de spălare a banilor şi de finanțare a terorismului 

După cum aţi fost informaţi în numărul din luna decembrie 2015 al publicaţiei 

„InfoAudit”, în conformitate cu prevederile Legii nr. 656/2002 pentru prevenirea şi 

sancționarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi 

combatere a finanțării terorismului, republicată cu modificările ulterioare, Consiliul CAFR a 

adoptat Hotărârea nr. 68 din 21 decembrie 2015, pentru aprobarea „Normelor privind 

instituirea de către auditorii financiari a măsurilor de prevenire şi combatere a spălării 

banilor şi a finanțării terorismului”, care a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 974 din 29 

decembrie 2015. 

În acest sens, la nivelul CAFR s-a constituit un Comitet de lucru privind prevenirea și 

combaterea spălării banilor, a cărui componenţă o găsiţi (aici).  

Potrivit hotărârii sus menționate, Comitetul de lucru elaborează un Ghid de bune 

practici pentru raportarea de către auditorii financiari a tranzacțiilor suspecte de spălare a 

banilor şi de finanțare a terorismului.  

Procesul de elaborare a Ghidului a fost unul de durată, fiind necesară corelarea 

materialului cu întreaga legislație în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și 

finanțării terorismului, coroborat cu observațiile membrilor Comitetului de lucru și ale 

auditorilor financiari precum și cu noile cerințe ale profesiei de audit. 

În data de 25 august 2016 membrii Comitetului de lucru împreună cu reprezentanţi ai 

Departamentului Monitorizare, Control şi Competenţă Profesională, din cadrul CAFR, s-au 

reunit pentru a stabili forma finală a Ghidului, care va fi analizată împreună cu Oficiul 

Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor. 

Se intenţionează ca materialul să fie finalizat în cursul lunii septembrie, ulterior 

urmând să fie supus spre consultare tuturor auditorilor financiari, membri ai Camerei. 

După publicare, bunele practici din cuprinsul acestui material vor trebui implementate 

la nivelul activităţii fiecărui auditor, indiferent de natura angajamentelor (audit intern, audit 

financiar etc.), pentru conformitatea cu cerințele Legii nr. 656/2002 privind prevenirea şi 

sancţionarea spălării banilor, suplimentar faţă de cerințele altor standarde aplicabile 

angajamentelor derulate la nivel de entitate (auditor persoană fizică sau juridică). 

Prevederile Ghidului se vor implementa în mod limitat de către auditorii care nu 

derulează și nu emit rapoarte în nume propriu (exemplu: subcontractare). 

 

Vom reveni cu detalii privind finalizarea Ghidului.  

 

http://www.cafr.ro/uploads/COMITET%20SPALAREA%20BANILOR-73cc.pdf
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2. Comitetul de lucru pentru stagiari 

 

 

În urma validării comitetelor de lucru constituite la nivelul CAFR, Comitetul de lucru 

pentru stagiari şi-a început activitatea. 

 Obiectivul principal al Comitetului este să dezbată și să propună soluții constructive 

pentru problemele ridicate de stagiarii în activitatea de audit financiar, probleme care au fost 

aduse la cunoștință Camerei prin intermediul chestionarului completat de către aceștia în 

luna mai 2016.  

Astfel, în cursul lunii august a fost convocată prima întâlnire (virtuală), prin 

transmiterea către Comitetul de lucru a centralizării rezultatelor obţinute în urma consultării 

stagiarilor, precum şi a unui proiect de sinteză a acestor rezultate. 

Ca primă temă de lucru, Comitetul va consulta şi va analiza materialul respectiv, pe 

marginea căruia va formula propuneri sau observaţii în vederea publicării acestuia pe site-ul 

CAFR. 
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Noile date de contact ale CAFR 

 

Vă informăm că începând cu luna august 2016 datele de contact ale Camerei 

Auditorilor Financiari din România, respectiv numerele de telefon, au fost modificate: 

Sediul central: 

Strada Sirenelor, Nr. 67-69, Sectorul 5, Bucureşti, România 

Oficiul Poştal nr.5, Căsuţa Poştală nr.83, cod poştal 050855 

Adresă de e-mail: cafr@cafr.ro 

Telefon:+4031.433.59.45 

               +4031.433.59.00 

Fax: +4031.433.59.40 

Program de funcţionare: 8:00 - 16:00, cu excepţia zilelor nelucrătoare şi a sărbătorilor legale. 

___________________________________________________________________________________

______ 

Reprezentanţa Regională IAŞI a CAFR 

Str. Sfântul Lazăr nr. 23A, etaj 2 (clădirea IRSIDO), 

Telefon: 031.433.59.33 

Mobil: 0731.031.030 

            0730.025.739  

Adresă de e-mail: centru.iasi@cafr.ro 

Programul de funcţionare al Reprezentanţei zonale Nord-Est (Iaşi) este între orele 9,00-15,00 cu 

excepţia zilelor nelucrătoare şi a sărbătorilor legale. 

___________________________________________________________________________________

______ 

 

Reprezentanţa Regională BRAŞOV a CAFR 
Str. Mihail Kogălniceanu nr. 14, bl.1K, sc. A, parter 

Telefon: 031.433.59.31 

Mobil:  0731.031. 029 

Adresă de e-mail: centru.brasov@cafr.ro  

Programul de funcţionare al Reprezentanţei zonale Centru (Braşov) este între orele 9,00-15,00 cu 

excepţia zilelor nelucrătoare şi a sărbătorilor legale. 

___________________________________________________________________________________

______ 

 

 



 

 

 

Page | 9 

   

 

Reprezentanţa Regională CLUJ a CAFR 
Str. General Traian Moşoiu, nr. 46, Ap. 17 

Telefon: 031.433.59.32 

Mobil: 0756.133.170, 

Adresă de e-mail: centru.cluj@cafr.ro 

Programul de funcţionare al Reprezentanţei zonale Nord-Vest (Cluj) este între orele 9,00-15,00 cu 

excepţia zilelor nelucrătoare şi a sărbătorilor legale. 

___________________________________________________________________________________

______ 

 

Reprezentanţa Regională TIMIŞOARA a CAFR 
Str. Piaţa Consiliul Europei, nr.1 (Clădirea ASIROM) 

Telefon: 031.433.59.34 

Mobil: 0731.031. 028 

Adresă de e-mail: centru.timisoara@cafr.ro 

Programul de funcţionare al Reprezentanţei zonale Vest (Timişoara) este între orele 9,00-15,00 cu 

excepţia zilelor nelucrătoare şi a sărbătorilor legale. 

___________________________________________________________________________________

______ 

Departamentul relații interne și secretariat: tel. +4031.433.59.45 

Departamentul de admitere, pregătire continuă şi stagiari: tel. +4031.433.59.42 

Departamentul de monitorizare, control şi competenţă profesională: tel. +4031.433.59.43 

 

Departamentul de servicii pentru membri: tel. +4031.433.59.46 

Departamentul economico financiar: tel. +4031.433.59.44 

 

Departament marketing, comunicare şi relații internaționale: tel. +4031.433.59.21 

 

Revista „Audit Financiar”- Biroul de Presă: tel. +4031.433.59.22 
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NOUTĂŢI EDITORIALE 

 

1. A apărut revista „Audit Financiar” nr. 9/2016 

 

Din sumar: „Studiu privind practici şi tendinţe în auditul intern în România şi în 

lume”; „Tendinţe şi priorităţi în auditul intern”; „Măsurarea valorii auditului intern în 

domeniul bancar”; „Factorii mediului organizaţional asociaţi cu responsabilitatea socială 

corporativă: efecte asupra comunicării şi relaţiei guanxi dintre supervizori şi subalterni în 

IMM-uri”. 

 

 

 

 

 

Pentru acces rapid (click aici). 

 

http://revista.cafr.ro/RevistaDetalii_RO?Cod=1072
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Stimați auditori, 

Am dori să vă invităm colaborați cu revista Audit Financiar. Revista „Audit Financiar” 

este o publicație distribuită la nivel național și internațional. În prezent, acceptăm spre 

evaluare articole care vor fi luate în considerare pentru numerele viitoare din 2016. Dorim să 

vă prezentăm câteva dintre avantajele pe care le aduce autorilor săi publicarea de articole în 

revista „Audit Financiar”: 

- Vizibilitatea mare a articolelor publicate: revista este transmisă în format fizic, 

mediului academic, mediului de afaceri din România, instituțiilor și organismelor ce aparțin 

statului român. De asemenea, este transmisă şi organismelor profesionale din străinătate la 

care CAFR este afiliată şi cu care colaborează. Ea este citită de multe alte persoane interesate 

de acest domeniu, fiind o revistă postată pe site-ul Camerei, cu acces liber; 

- Nu se percep taxe pentru primirea articolelor, procesarea şi publicarea lor; 

- Revista este în prezent indexată în mai multe baze de date internaționale: Cabell’s, 

DOAJ, Ebsco, ERIH PLUS, Proquest, RePEc, Ulrich’s etc. Suntem membri CrossRef. S-au făcut 

demersuri pentru includerea revistei și în alte baze de date, iar încercarea de a crește numărul 

de rețele în cadrul cărora se distribuie această publicație este pentru noi o preocupare 

constantă; 

- Publicăm articole din domeniul auditului financiar, dar și lucrări ce abordează 

subiecte conexe (de exemplu, contabilitate, fiscalitate, informatică, finanțe). Sunt acceptate şi 

articole scrise de autori care nu sunt membri ai CAFR; 

- Dorim ca revista noastră să reprezinte un instrument de informare pentru entitățile 

de reglementare; 

- Ne asumăm în continuare să păstrăm calitatea tehnică ridicată a publicației. 

Pentru alte informații vă rugăm să accesați site-ul nostru: www.revista.cafr.ro. Pe site 

găsiţi si condiţiile care trebuie îndeplinite de articole, precum şi regulile de formatare ale 

documentului pe care trebuie să îl trimită autorii. 

De asemenea, pentru orice întrebare vă stăm la dispoziție la adresa de e-mail: 

revista@cafr.ro. 

Puteți transmite lucrările dumneavoastră în regim continuu la adresa de e-mail: 

revista@cafr.ro. 

 

 

Cu considerație, 

Comitetul de redacție al revistei „Audit Financiar” 

 

mailto:revista@cafr.ro
mailto:revista@cafr.ro
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A apărut revista Practici de Audit nr. 3/2016 

 

Din sumar: „Viitorul auditorilor financiari în era globalizării”; „Aspecte moderne 

privind racordarea activităţii de audit financiar din Republica Moldova la bunele practici 

internaţionale”; „Importanţa scepticismului profesional în auditul inter”; „Scutirea de 

impozit a profitului reinvestit – facilitate sau povară pentru societăţile comerciale?”; 

„Evaluarea intenţiei şi capacităţii formularului D088 de a reduce evaziunea fiscală din 

domeniul TVA”; „Profesia de auditor financiar în România: dezvoltare, factori de influenţă şi 

indicatori cheie”; „Tratamente contabile aplicabile investiţiilor imobiliare”; „IFRS 9: 

Modificările privind clasificarea şi deprecierea instrumentelor financiare şi impactul asupra 

entităţilor raportoare”. 
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Stimaţi auditori financiari, 

 

Revista Practici de Audit este destinată membrilor Camerei Auditorilor Financiari din 

România (CAFR), instituțiilor, organismelor profesionale și pieței de servicii financiare din 

România. Începând cu anul 2012, revista Practici de Audit a reprezentat un reper important 

pentru profesia de audit din România. Revista poate fi consultată online pe pagina web a 

CAFR (www.cafr.ro), secțiunea Acces spațiu privat. 

Intenția noastră este de a realiza un salt calitativ în editarea revistei, pe care o dorim 

reprezentativă pentru profesia de auditor financiar și o prezență dinamică, de prestigiu, în 

cadrul publicațiilor cu profil economic din România.  

În acest sens, vă invităm să vă alăturați demersului nostru, prin publicarea în revistă 

a unor articole care fructifică o parte din experiența dumneavoastră profesională. Apreciem 

că prin aceste materiale putem realiza un schimb de informații util, în beneficiul profesiei. Vă 

asigurăm că resursele de care dispunem ne permit să menținem calitatea tehnică ridicată a 

publicației. 

Formatul revistei a fost gândit astfel încât să prezinte puncte de vedere exprimate de 

reprezentanți importanți ai profesiei în cadrul unor interviuri și cele mai recente provocări 

pentru profesioniștii din domeniul auditului, sub forma soluțiilor propuse la problemele 

curente apărute în cadrul misiunilor de audit și în activitatea profesioniștilor din domeniul 

financiar-contabil, în general. Revista pune la dispoziţie şi spaţii publicitare pentru 

organizaţiile profesionale partenere sau alte entităţi interesate. 

Unul dintre avantajele oferite de publicarea unui articol în revistă este echivalarea cu 

cinci ore de pregătire nestructurată. 

Articolele pot fi trimise pe adresa de e-mail a redacției (revista@cafr.ro) în regim 

continuu. Ele trebuie să aibă între 3 și 10 pagini, să fie transmise în format Word, în limba 

română. Acceptăm contribuții teoretice (de exemplu, clarificări privind aplicarea 

reglementărilor) sau practice (de exemplu, studii de caz). Revista este distribuită entităților 

interesate pe bază de abonament și poate constitui un excelent instrument de publicitate 

pentru autori. 

Pentru alte informații vă rugăm să accesați pagina web a revistei: 

http://www.cafr.ro/sectiune.php?id=679.  

Vă stăm la dispoziție la adresa de e-mail: revista@cafr.ro, la numărul de telefon 

0729.155.223 și la sediul redacției din Strada Sirenelor, nr. 67-69, sectorul 5, București, 

România. 

Revista apare trimestrial. Conform planului editorial pentru anul 2016, urmărim cu 

prioritate problemele profesiei de auditor. Așteptăm din partea dumneavoastră propuneri de 

teme, articole, solicitări de răspunsuri la problemele care vă preocupă.  

 

Cu considerație, 

Comitetul de redacție al revistei Practici de Audit 

http://www.cafr.ro/
mailto:revista@cafr.ro
http://www.cafr.ro/sectiune.php?id=679
mailto:revista@cafr.ro

