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IMPORTANT PENTRU AUDITORI 

 

Gestionarea proiectelor finanţate din fonduri europene 

 

Așa cum ați fost informați în cadrul unor evenimente organizate de către Camera 

Auditorilor Financiari din România, în prima parte a anului 2016 au existat numeroase 

întâlniri precum și o corespondență intensă între reprezentanții CAFR și cei ai Ministerului 

Fondurilor Europene (MFE), cu privire la gestionarea proiectelor finanțate din fonduri 

europene structurale și de investiții pentru perioada de programare 2014 – 2020. 

De altfel, colaborarea cu MFE a început încă de la deschiderea programului operațional 

2007 – 2013, concretizată ulterior în Protocolul de colaborare încheiat între cele două instituții, 

prin care ne-am propus să asigurăm pregătirea auditorilor financiari privind aplicarea 

legislației naționale şi europene, armonizate cu cerințele de eligibilitate a cheltuielilor şi a 

modului de abordare legală a acestora din punct de vedere financiar, precum şi adoptarea de 

măsuri comune privind supravegherea auditorilor financiari. 

Pornind de la experiența perioadei anterioare, CAFR a transmis MFE mai multe 

propuneri de îmbunătățire a procedurilor aplicate pentru exercițiul 2014 – 2020, dintre care 

menționăm propunerea noastră privind inserarea atribuțiilor auditorului financiar în fluxul 

electronic de documente pentru Programul Operațional Capital Uman pentru perioada 2014 – 

2020, identificând la nivelul autorității finanțatoare trei nivele de control, din care unul 

aferent profesiei noastre, precum și solicitarea de a menține cheltuielile cu auditul financiar 

drept cheltuieli eligibile în cadrul proiectelor astfel finanțate. 

În acest sens, dorim să vă informăm că miercuri, 20 aprilie 2016, MFE a publicat 

pentru Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, Ghidul Condiții Generale și două 

Ghiduri – Condiții specifice. 

Aceste materiale pot fi accesate la link-urile de mai jos: 

http://www.fonduri-ue.ro/images/files/programe/CU/POCU 

2014/20.04/ORIENTARI.GENERALE.POCU.pdf 

http://www.fonduri-ue.ro/apeluri/details/2/27/apeluri-pocu 

http://www.fonduri-ue.ro/apeluri/details/2/26/apeluri-pocu 

Așa cum este precizat la pct. „4.3.5. Cheltuieli eligibile directe și indirecte” din 

Ghidul Solicitantului – Condiții Generale, cheltuiala cu auditul financiar este considerată 

ca fiind cheltuială eligibilă.  

Se menționează totodată la pct. „4.3.7. Cheltuieli aferente activităților 

subcontractate” că, „în cadrul proiectelor finanțate din POCU nu sunt obligatorii serviciile 

de audit financiar și expertiză contabilă. În situația în care, pentru implementarea 

proiectului, solicitantul decide utilizarea acestor servicii, cheltuielile aferente vor fi 

încadrate în categoria cheltuielilor indirecte.” 

 

 

http://www.fonduri-ue.ro/images/files/programe/CU/POCU%202014/20.04/ORIENTARI.GENERALE.POCU.pdf
http://www.fonduri-ue.ro/images/files/programe/CU/POCU%202014/20.04/ORIENTARI.GENERALE.POCU.pdf
http://www.fonduri-ue.ro/apeluri/details/2/27/apeluri-pocu
http://www.fonduri-ue.ro/apeluri/details/2/26/apeluri-pocu
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CAFR va continua demersurile întreprinse la nivel instituțional pentru a asigura o 

uniformizare a reglementărilor și a procedurilor aplicate în domeniul gestionării proiectelor 

finanțate din fonduri europene, în conformitate cu obligațiile asumate de România la nivel 

european. În acest sens, prioritatea principală a conducerii CAFR pentru perioada următoare 

este de a susține prin argumente practice și legale propunerea de includere în actualele 

prevederi legislative aplicabile perioadei de programare 2014 – 2020 a obligativității auditării 

proiectelor finanțate din fonduri europene structurale și de investiții, serviciile de audit 

determinând o valoarea adăugată la nivel de absorbție pentru perioada de programare 2014 -

2020.  
  
Vom reveni cu detalii suplimentare pe marginea acestui subiect. 

 

 

 

Important de la MFP 

 

Pe site-ul Ministerului Finanţelor Publice a fost publicat un ghid ilustrativ pentru 

aplicarea reglementărilor contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi 

situaţiile financiare anuale consolidate, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice 

nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare. 

  

Ghidul poate fi consultat sau descărcat de aici:   

http://discutii.mfinante.ro/static/10/Mfp/reglementaricontabile/GHIDVAR11aprilie.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://discutii.mfinante.ro/static/10/Mfp/reglementaricontabile/GHIDVAR11aprilie.pdf


 

 

Page | 4 

   

 

Normele privind buna reputație a auditorului financiar 

 

În Monitorul Oficial al României nr. 251 din 05 aprilie 2016 s-a publicat Hotărârea 

Consiliului CAFR nr. 27/28.03.2016 pentru aprobarea Normelor privind buna reputaţie a 

auditorului financiar. 

Pentru consultarea normelor (click aici). 

Pe această cale, vă comunicăm, că în termen de 6 luni de la publicarea Hotărârii în 

Monitorul Oficial al României, respectiv până la data de 04.10.2016, aveţi obligaţia de a 

transmite o Declaraţie semnată privind respectarea criteriilor pentru buna reputaţie (click 

aici). 

 Declaraţia poate fi transmisă electronic la adresa: servicii.membri@cafr.ro sau în 

format fizic la sediul central din Bucureşti în atenţia Departamentului servicii pentru membri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://cafr.ro/uploads/Hotararea%2027-2016.docx
http://www.cafr.ro/uploads/Decalatie%20privind%20respectarea%20criteriilor%20pentru%20buna%20reputatie-d19d.pdf
http://www.cafr.ro/uploads/Decalatie%20privind%20respectarea%20criteriilor%20pentru%20buna%20reputatie-d19d.pdf
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EVENIMENTE PROFESIONALE PE PLAN INTERN 

Proiectul Common Content 

Evenimentul a fost organizat de Camera Auditorilor Financiari din România. Au fost 

prezenți reprezentanții organismelor profesionale din Marea Britanie, Germania, Scoția, 

Olanda, Italia, Austria, Belgia, Franța, Irlanda şi Polonia. Camera Auditorilor Financiari din 

România a fost reprezentată de conf. univ. dr. Gabriel Radu, preşedinte al CAFR, conf. univ. 

dr. Mirela Păunescu, vicepreședinte, Cristina Cerbu, director executiv, precum şi de alţi 

angajaţi din diferite departamente.  

Cu acest prilej organizaţia noastră profesională, primită în cadrul Grupului ca membru 

asociat încă din luna septembrie a anului 2015, a beneficiat pe parcursul unei zile de o 

întâlnire de lucru cu oficialii Common Content în cadrul căreia au fost discutați următorii 

paşi ce urmează a fi parcurşi de către CAFR pentru a deveni membru cu drepturi depline, 

alegerea organismelor membre Common Content care vor asista CAFR în vederea 

îndeplinirii acestui obiectiv precum şi împărtăşirea de bune practici în domeniul pregătirii 

profesionale a auditorilor și stabilirea direcțiilor viitoare de acțiune. 

Pentru creşterea calităţii şi perfecţionarea continuă a activităţii membrilor CAFR, 

precum şi pentru sporirea vizibilităţii Camerei în plan european şi internaţional, Consiliul 

Camerei consideră că este utilă aderarea ca membru cu drepturi depline la acest proiect de 

anvergură şi va demara acţiunile necesare pentru îndeplinirea acestui obiectiv. 

Avantajul acceptării CAFR ca membru cu drepturi depline este acela că, pe lângă 

faptul că va duce la creşterea calităţii serviciilor prestate de auditori prin alinierea la cele mai 

bune practici recunoscute cel puţin la nivel european, un auditor financiar membru al CAFR 

va putea obţine dreptul de practică în oricare din celelalte ţări membre mult mai uşor decât 

până acum, doar prin susţinerea unor examene de diferenţe care se vor axa pe specificităţile 

ţării respective (cum ar fi legislaţia naţională, sistemul fiscal sau altele similare) şi prin 

demonstrarea unei minime experiențe practice cerute. 

Concret, obţinerea titlului de membru presupune în prima etapă analiza de către 

CAFR a sistemului de admitere în profesie, a celui de pregătire a stagiarilor şi a celui de 

pregătire profesională continuă a membrilor, alinierea la cerinţele impuse de Common 

Content şi autoevaluarea gradului în care aceste cerinţe sunt îndeplinite. Ulterior, în urma 

unei revizuiri făcute de unul sau două dintre celelalte organisme membre se va decide dacă 

se obţine titlul de membru cu drepturi depline. Această etapă finală estimăm a fi derulată în 

termen de maxim 2 ani. 

 

Pentru mai multe informaţii va rugam să accesați link-ul:http://cafr.ro/stiri.php?id=759 

 

http://cafr.ro/stiri.php?id=759
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Seminar profesional 

 

În baza Protocolului de colaborare încheiat între Curtea de Conturi a României şi 

Camera Auditorilor Financiari din România, în data de 19 aprilie 2016, la sediul Camerei, a 

avut loc un seminar profesional având drept subiect principal de discuţii controlul calităţii 

activităţii de audit financiar. 

Au fost analizate problemele cu care cele două instituții se confruntă în activitatea de 

control al calității activității de audit, precum și impactul reglementărilor existente în acest 

domeniu asupra activității de control.  

Din cadrul Curții de Conturi a României au participat reprezentanți ai 

Departamentelor: Metodologie, Pregătire Profesională, Evaluarea activității de Audit şi 

Control, Programare, Raportare, Sinteze şi IT, coordonați de Aurona Pelea - Consilier de 

Conturi, iar din partea CAFR reprezentanți ai Departamentului de Monitorizare, Control şi 

Competenţă Profesională, membri ai Consiliului şi conducerea executivă a Camerei. 

Au fost prezentate şi dezbătute teme de actualitate şi de interes pentru cele două 

profesii precum: „Asigurarea calității activităților specifice”, „Consolidarea transparenței şi valoarea 

adăugată auditului prin prisma noilor cerințe ISA privind raportarea” şi „Sistemul de control al 

calității organizat de CAFR – Tendințe şi abordări ale pieței de audit”. 

Evenimentul a constituit o oportunitate pentru ambele instituții de a schimba idei şi 

bune practici, de a identifica şi analiza problemele cu care se confruntă în activitatea de 

control al calității, al activității de audit, precum şi de impactul reglementărilor existente în 

acest domeniu asupra activității de control. 
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EVENIMENTE PROFESIONALE PE PLAN EXTERN 

 

Conferință Științifică Internațională  

„Paradigma contabilităţii şi auditului: realităţi naţionale, tendinţe regionale şi 

internaţionale” 

 

Catedra de „Contabilitate și  analiză economică” a Academiei de Studii Economice a 

Moldovei în parteneriat cu Association of Chartered Certified Accountants (ACCA), Asociația 

Contabililor și Auditorilor Profesioniști (ACAP) din Republica Moldova și KPMG Moldova a 

organizat pe data de 1 aprilie 2016, la Chişinău – Republica Moldova,  Conferinţa Ştiinţifică 

Internaţională, Ediţia a V-a, cu tema  „Paradigma contabilității și auditului: realități 

naționale, tendințe regionale și internaționale” 

Conferința a fost dedicată Zilei Profesionale a Contabilului din Republica Moldova și celor 

25 ani de la fondarea ASEM.  

Scopul Conferinței a fost de a oferi oportunitatea reunirii mediului academic cu 

profesioniștii din domeniul contabilității și auditului și generarea unor dezbateri științifice 

privind problemele legate de contabilitate, audit și analiză economică. De asemenea, s-au 

împărtășit din experiențele, reușitele, dificultățile și soluțiile pentru unele aspecte deficiente 

în înțelegerea IFRS și a noilor SNC, dar și cele mai bune practici regionale și internaționale în  

domeniu.  

Lucrările Conferinţei s-au desfăşurat pe următoarele direcţii de cercetare: 

 

 Practica şi teoria contabilităţii: situaţia Republicii Moldova şi direcţii de 

modernizare 

 Înţelegerea şi aplicarea IFRS. Guvernanţa corporativă 

 Educaţia contabilă şi conformitatea cu bunele practici internaţionale 

 Oportunităţi de dezvoltare a activităţii de audit în Republica Moldova 

 Analiza economico-financiară în evaluarea performanţei de afaceri şi 

stabilirea tendinţelor de dezvoltare ale entităţii 

 Etica în profesia contabilă  

 

Camera Auditorilor Financiari din România a fost reprezentată de Cristina Cerbu, 

director executiv, care a transmis un mesaj din partea CAFR participanților la Conferință și 

prof. univ. dr. Mădălina Dumitru, director editorial al revistei „Audit Financiar”, care a 

prezentat tema „Raportarea non-financiară în România în contextul pregătirii pentru implementarea 

Directivei 2014/95/EU.” 
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Evenimente organizate de Banca Mondială – Centrul pentru Reforma Raportării 

Financiare 

 

Conferința ministerială 

 

În perioada 27 -  28 aprilie 2016 Centrul pentru Reforma Raportării Financiare (CFRR) 

din cadrul Băncii Mondiale a organizat la Viena, Austria, două evenimente importante pentru 

profesia contabilă din Europa şi regiunea Asiei Centrale.  

Astfel, pe 27 aprilie s-a desfăşurat o Conferinţă Ministerială la care au participat 

delegaţi la cel mai înalt nivel din Europa şi Asia Centrală (ECA), cu scopul de a sprijini 

dezvoltarea sistemului de raportare financiară, care poate contribui la creşterea investiţiilor şi 

la stabilitatea economiei în general. 

Evenimentul a urmărit evidenţierea modului în care o raportare financiară de înaltă 

calitate poate acţiona ca un catalizator pentru o încredere sporită şi transparenţă, elemente în 

jurul cărora se creează un mediu economic sănătos. 

Mediul de afaceri din Europa trebuie să aibă acces la surse de finanţare cu scopul de a 

se dezvolta, dar totuşi, investitorii şi furnizorii de credite au nevoie de informaţii financiare 

transparent şi corecte pentru a lua decizii de investiţii şi creditare sănătoase. 

Conferinţa a reunit diferiţi utilizatori de informaţii financiare – investitori, finanţişti, 

creditori şi autorităţi de reglementare pentru a discuta toate aceste aspecte, din ţări precum: 

Austria, Albania, Republica Moldova, Bosnia şi Herţegovina, Republica Kosovo, Republica 

Serbia, Ucraina, Republica Muntenegru, Georgia, Serbia, România.  

De asemenea, au fost prezenţi reprezentaţi ai Comisiei Europene, ai Băncii Mondiale,  

ai băncilor, preşedintele FEE – Petr Kriz şi preşedintele IASB – Hans Hoogervost. 

Camera Auditorilor Financiari din România a fost reprezentată la acest eveniment de 

Gabriel Radu, preşedinte. 

Conferinţa Ministerială a fost organizată ca o continuare a programelor implementate 

de CFRR: 

- Drumul spre Europa: Programul pentru Reforma Contabilităţii şi Consolidare 

instituţională (REPARIS), al cărui obiectiv este îmbunătăţirea mediului de afaceri, în special a 

întreprinderilor mici şi mijlocii, prin sprijinul acordat candidaţilor la aderarea la UE de a-şi 

armoniza propriul sistem de raportare financiară cu reglementările europene în domeniul 

raportării financiare corporative. 

- Consolidarea auditului şi a raportării financiare în ţările parteneriatului estic 

(STAREP – Armenia, Azerbaijan, Belarus, Georgia, Republica Moldova şi Ucraina), program 

care contribuie la crearea unei politici economice transparente şi a unui cadru instituţional 

eficient. 

Lucrările Conferinţei s-au desfăşurat în cinci sesiuni: 
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- Guvernanţa şi reforma raportării financiare în Europa şi Asia Centrală; 

- Rolul raportării financiare în dezvoltarea economică a ţărilor din centrul, estul şi sud-

estul Europei; 

- Informaţia financiară pentru o decizie de business sănătoasă; 

- Poziţia profesiei contabile în percepţia guvernelor; 

- Priorităţi în reforma raportării financiare în UE – programul REPARIS şi în ţările 

membre STAREP. 

 

 

 

Forumul regional al Organizaţiilor Profesionale Contabile 

 

În continuare, pe 28 aprilie 2016, tot la Viena, s-a desfăşurat a treia întâlnire a 

Forumului Strategic al Organizaţiilor Profesiei Contabile (PAOs) pentru Europa şi regiunea 

Asiei Centrale (ECA). 

Forumul a reunit reprezentanţi ai 20 de organizaţii membre PAOs, din ţările Europei 

Centrale, sudice şi sud-estice, experţi din cadrul Băncii Mondiale, reprezentanţi ai IFAC şi ai 

IASB, pentru a discuta contribuţia PAOs la creşterea economică. 

Evenimentul a reprezentat o oportunitate unică pentru a dezbate aspecte privind 

viitorul PAOs, modul în care PAOs îşi sprijină membrii pentru a furniza servicii care să 

satisfacă cerinţele investitorilor, rolul stabilirii standardelor în stimularea creşterii economice 

şi provocările referitoare la recunoaşterea şi construirea unui model de business sustenabil. 

Discuţiile s-au axat în special pe dificultăţile cu care, de multe ori, se confruntă membrii 

PAOs pentru realizarea şi susţinerea creşterii economice în ţările mici şi căile prin care aceste 

provocări pot fi depăşite. 

Scopul acestui Forum este de a găsi metode de a facilita împărtăşirea cunoştinţelor şi a 

experienţei către membrii PAOs din regiune, având în vedere că aceştia se găsesc în diferite 

stadii de dezvoltare, dar au acelaşi ţel de a promova excelenţa în practica profesiei contabile. 

Lucrările Forumului s-au desfăşurat în plen şi în cadrul a patru paneluri.  

Pentru început au prezentat teme: Petr Kriz, preşedintele IFAC - „Viitorul contabilităţii 

şi rolul organizaţiilor profesionale din domeniu”; Philippe Danjou, membru în echipa IASB - 

„Viitorul raportării financiare – modificări recente şi viitoare ale IFRS”. 

Panelurile au avut ca teme principale: „Strategia programului IFAC privind conformitatea 

noilor membri” urmat de o sesiune de întrebări şi răspunsuri; „Profesioniştii contabili şi creşterea 

economică”, „Consolidarea profesiei contabile – din experienţa Canadei”, „Provocări cu care se 

confruntă membrii PAOs  –  Construirea unui model de business sustenabil – din experienţa 

Singapore şi Irlanda” urmat de o sesiune de întrebări şi răspunsuri. 

Camera Auditorilor Financiari din România a fost reprezentată la eveniment de conf. 

univ. dr. Gabriel Radu, preşedinte. 
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DIVERSE 

 

Rezultatele testului de acces la stagiu 

 

La data de 02.04.2016 Camera Auditorilor Financiari din România a organizat testul de 

verificare a cunoştinţelor în domeniul financiar-contabil pentru accesul la stagiu, la care s-au 

înscris 73 de candidaţi dintre care au fost declaraţi admişi 43. 

 

Pentru lista cu rezultatele finale ale testului (click aici). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.cafr.ro/uploads/Catalog%20final%20site-b627.pdf
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SEMNAL EDITORIAL 

 

Apariția revistei „Audit Financiar” nr. 5/2016 

 

Din sumar: „Relaţia comitetului de audit cu factori de decizie din cadrul unei 

organizaţii”; „Produse financiare ca alternative pentru depozitele tradiţionale”; „Relaţia 

dintre risc şi transparenţă în situaţiile financiare ale entităţilor din domeniul serviciilor 

profesionale”; „O analiză a obiectivelor bugetare care influenţează performanţa 

organizaţională”; „Consideraţii privind selectarea şi ierarhizarea soluţiilor de securitate 

informaţională”. 

 

 

 

 

 



 

 

Page | 12 

   

 

 

Apariţia revistei „Practici de Audit” nr. 2/2016 

 

 

Din sumar: Reportaj de la Conferinţa anuală a CAFR; Interviu cu Martin Manuzi, 

director regional pentru Europa al ICAEW; „Creşterea valorii auditului prin dezvoltarea şi 

detalierea raportului de audit”; „Noi reglementări în privinţa spălării banilor şi implicaţii 

asupra auditului financiar”; „Transparenţa fiscală – perspectiva europeană versus OCDE”; 

„Deducerea taxei pe valoarea adăugată în cazul persoanelor impozabile cu regim mixt”; 

„IFRS 16 Leasing – perspective inovatoare privind contabilitatea contractelor de leasing”; 

„Aspiraţii europene ale profesiei de audit din Republica Moldova”. 

 

 

 

 

 

 

 


