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Cursuri de pregătire profesională pentru stagiari 

 

Camera Auditorilor Financiari din România organizează cursuri de pregătire 

profesională în sistem clasic pentru stagiarii din anul I, în perioada 14.09.2015-19.09.2015, la 

București, la Institutul Bancar Român, str. Negru Vodă nr. 3, sector 3.  

Pentru detalii accesați aici. 

 

Seminarii de instruire profesională cu tema „Combaterea spălării banilor” 

 

Camera Auditorilor Financiari din România organizează împreună cu Oficiul 

Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor, două seminarii de instruire din seria 

celor dedicate tuturor categoriilor de entităţi raportoare privind pregătirea profesională 

continuă a specialiştilor implicaţi în combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului 

dedicat auditorilor financiari, membri ai Camerei. 

•  La Brașov, seminarul se va desfășura la 10 septembrie 2015, în intervalul orar 16.00 -

19.00,  în cadrul Centrului de Conferinţe ARO PALACE, Sala Europa III, în incinta 

hotelului ARO PALACE, Bd. Eroilor, nr. 27-29. 

• La Bucureşti seminarul de instruire va avea loc la 18 septembrie 2015, între orele 9.00 

-12.00, la sediul  Camerei Auditorilor Financiari din România, str. Sirenelor, nr.67-69, sector 5. 

Vor susține prelegeri lectori ai Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării 

Banilor. 

La cele două seminarii pot participa auditori financiari, membri ai Camerei, precum și 

stagiari care au toate obligaţiile faţă de CAFR îndeplinite la zi.  

 Se eliberează „Certificate de participare pentru pregătirea profesională nestructurată” 

aferentă anului 2015 - 3 ore. 

Pentru detalii, accesați site-ul CAFR: Brașov – aici ; București - aici  

 

Concurs pentru posturi vacante la CAFR 

 

Camera Auditorilor Financiari din România, organizație profesională de utilitate 

publică, fără scop lucrativ, care în numele statului organizează, coordonează și autorizează 

desfășurarea activității de audit financiar în România, cu sediul în București, str. Sirenelor, nr. 

67-69, Sector 5, organizează concurs pentru ocuparea următoarelor posturi vacante: Șef 

Departament relații internaționale; Referent - Departament relații internaționale; Expert – 

Departament economico-financiar, Expert – Departament marketing și publicații. 

Detalii și informații suplimentare se găsesc pe site-ul Camerei: 

http://www.cafr.ro/stiri.php?id=662 

 

 

http://www.cafr.ro/sectiune.php?id=1185
http://www.cafr.ro/comunicate.php?id=190
http://www.cafr.ro/comunicate.php?id=194
http://www.cafr.ro/stiri.php?id=662
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Bucharest Summer University 

 

Bucharest Summer University este Școala internaţională de vară oficială a Academiei 

de Studii Economice din Bucureşti care se concentrează în principal pe probleme economice, 

având scopul de a promova valorile academice comune studenţilor din întreaga lume. 

Participanţii la Bucharest Summer University sunt studenţi la ciclurile de licenţă, de masterat 

sau de doctorat atât din ţară, cât şi din străinătate. 

În acest an, evenimentul, ajuns la ediţia a XI-a, s-a desfăşurat pe parcursul a două 

săptămâni, în perioada 9 – 23 august 2015 şi a avut drept temă „Antreprenoriatul şi mediul de 

business agroalimentar în economia globală”. 

În baza acordului de cooperare încheiat între Camera Auditorilor Financiari din 

România și Academia de Studii Economice din București, la data de 12 august 2015 Camera s-

a implicat în derularea acestui proiect, oferind spaţiul necesar şi logistica pentru desfăşurarea 

a trei cursuri din cadrul programului, la care au participat 70 de studenţi ţară şi din 

străinătate. 

Sesiunea care a avut loc la sediul CAFR s-a bucurat de participarea unor lectori 

specialişti din domeniu care au împărtăşit studenţilor din cunoştinţele şi experienţa 

acumulată: Adrian Lisandru – BRD Group Societe Generale, Doru Bulata – EximBank, Radu 

Timiş – preşedintele grupului CrisTim. 
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A apărut revista „Audit Financiar” nr. 9/2015 

Din sumar: „Paradigmele riscurilor pe piaţa de capital – un studiu relevant al 

entităţilor cotate”, „Caracteristicile auditului intern din România. Studiu privind percepţia 

auditorilor interni”, „Studiu privind practici şi tendinţe în raportarea integrată”, „Repere 

evolutive privind cheltuielile bugetare la ordonatorii principali de credite”, „Cercetare 

privind tratamentul contabil al imobilizărilor corporale”, „Percepţia femeilor privind 

discriminarea la locul de muncă: studiu de caz profesia contabilă”.  
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CAFR a transmis informațiile statistice solicitate la IFAC 

 

Anual, Federația Internațională a Contabililor (IFAC) solicită membrilor săi 

actualizarea informațiilor statistice privind organizarea și funcționarea. 

În acest sens, CAFR a transmis situațiile financiare raportate pentru exercițiul financiar 

2014, informații privind evidența membrilor – activi, non-activi, persoane fizice, juridice – și 

distinct pe sectoare de activitate, categorii de vârsta și sex. 

Având în vedere importanța calității de membru cu drepturi depline al IFAC, calitate 

pe care CAFR o deține din anul 2008, personalul executiv s-a implicat cu responsabilitate în 

furnizarea datelor solicitate și respectarea termenelor, pentru îndeplinirea obligațiilor care îi 

revin. 

 

              

Vă simțiți amenințat de tehnologie?   

 

Contabilii par a fi printre cei mai îngrijorați angajați în privința faptului că roboții le 

vor fura locurile de muncă, este concluzia unei anchete realizat de CV-library, un site britanic 

specializat pe căutarea de locuri de muncă. 

Studiul a relevat că 35% dintre cei care lucrează în domeniul contabil se simt 

amenințați de amploarea dezvoltării tehnologice din industrie. În schimb, 25% dintre 

angajații intervievați sunt îngrijorați în privința automatizării. 

Potrivit statisticilor, aproximativ 40% dintre contabili simt, de asemenea, că 

dezvoltarea tehnologiei și a conectivității are un impact negativ asupra echilibrului dintre 

viața profesională și cea personală. 

Cu toate acestea, 95% dintre profesioniștii contabili înțeleg faptul că a fi pricepuți în 

domeniul tehnologiei informatice constituie un avantaj la angajare, procent care este mult mai 

mare decât media națională - de 86,2%. 

 

Sursa: International Accountant e-News, publicație a The Association of International 

Accountants (AIA) 
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IESBA și-a lansat Raportul anual 2014  

 

Raportul anual 2014 al International Ethics Standards Board for Accountants (IESBA) 

prezintă activitatea Consiliului încadrată în următoarele teme strategice interconectate din 

Strategia și Planul de lucru pentru 2014-2018: 

 

• Menținerea unui Cod de Etică pentru Profesioniștii Contabilii de înaltă calitate, 

pentru a putea fi aplicat de către profesioniștii contabili din întreaga lume; 

• Promovarea și facilitarea adoptării și implementării efective a Codului; 

• Evoluția Codului pentru a avea relevanță continuă într-un mediu global în 

schimbare; și 

• Creșterea angajamentului și cooperării cu principalele părți interesate 

 

În anul 2014, IESBA a lucrat pentru a spori capacitatea de reacție față de problemele de 

interes internațional emergente, în contextul continuării unui control sporit asupra eticii ca 

urmare a crizei financiare mondiale și unui mediu global în continuă evoluție. În același timp 

și-a consolidat eforturile de a-și respecta angajamentele strategice stabilite, inclusiv în 

dezvoltarea de standarde internaționale și ghiduri privind Codul, dezvoltarea unei structuri 

noi pentru Codul cu scopul de a facilita utilizarea și a crește claritatea acestuia, determinând 

astfel aplicarea sa consecventă și adoptarea sa la nivel mondial, precum și în abordarea pro-

activă a problemelor părților interesate 

În Raport se face referire, de asemenea, la mediul de operare al Consiliului, se arată 

realizările din 2014 și sunt rezumate progresele înregistrate în fiecare dintre proiectele 

Consiliului. 

IESBA este susținută din punct de vedere operațional de IFAC. Astfel, rezultatele sale 

financiare sunt incluse în situațiile financiare auditate ale IFAC, care sunt publicate în 

raportul „Annual Review” al IFAC. 

 

Sursa: International Accountant e-News, publicație a The Association of International 

Accountants (AIA) 
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Constatări din Raportul anual de inspecție al PCAOB 

 

The Public Company Accounting Oversight Board (PCAOB) a emis recent un raport 

anual privind programul său de control intermediar pentru auditorii brokerilor și dealerilor 

înregistrați la Securities and Exchange Commission, raport care a identificat un nivel ridicat 

de constatări în privința independenței, precum și deficiențe de audit, similare cu cele 

raportate în anii precedenți. 

Pentru inspecțiile efectuate în 2014, personalul PCAOB a identificat constatări în 

privința independenței în 26 din cele 106 audituri selectate pentru inspecție, în primul rând în 

legătură cu acordarea de asistență la întocmirea situațiilor financiare. 20 dintre aceste audituri 

au fost efectuate de către firme care nu au auditat și companii publice sau alți emitenți. 

S-au identificat deficiențe de audit la fiecare dintre cele 66 de firme se inspectate în 

2014 în cadrul programului interimar și în cazul a 87 la sută din auditurile selectate pentru 

inspecție. Șapte firme, dintre care cinci auditau și emitenți, făcând, prin urmare, obiectul unei 

inspecții periodice de către PCAOB, au efectuat audituri în care inspectorii nu au identificat 

deficiențe în porțiunile de audit inspectate. 

În urma problemelor identificate în timpul inspecțiilor, PCAOB a cerut firmelor care 

auditează brokeri-dealeri să re-examineze abordările lor de auditare. 

Raportul, care este cel de-al patrulea rezumat anual al constatărilor de inspecție și 

deficiențe emis de PCAOB în cadrul programului interimar, acoperă inspecțiile efectuate în 

2014 asupra auditurilor efectuate pentru anii fiscali încheiați la sau înainte de data de 31 mai 

2014. Pentru toate auditurile incluse în raport s-a cerut să fie efectuate în conformitate cu 

standardele de audit general acceptate. Începând cu anii financiari încheiați la sau după 1 

iunie 2014, auditurile efectuate la brokeri-dealeri trebuie să fie efectuate în conformitate cu 

standardele PCAOB. 

Inspectorii au identificat deficiențe în procedurile de audit efectuate de firme legate de 

regula de protejare a clientului în 43% din auditurile controlate, în care firma broker-dealer 

deținea active ale clientului. În plus, s-au constatat deficiențe de audit frecvente în 

recunoașterea veniturilor, încrederea în înregistrări și rapoarte, estimări contabile ale valorii 

juste și prezentarea și divulgarea situațiilor financiare. 

Deficiențele de audit se referă și la omiterea de către auditori sau efectuarea 

insuficientă a unor anumite proceduri de audit. Ele nu indică în mod necesar faptul că există 

erori în raportarea financiară a firmei broker-dealer sau că aceasta nu a fost în conformitate cu 

normele SEC relevante. 

Raportul anual a prezentat, de asemenea, rezultate ale inspecție de la începutul 

programului de inspecție intermediară de Conturi broker-dealer. 
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Deși au fost identificate deficiențe la toate tipurile de firme de audit, cele care nu au 

auditat și emitenți au avut un număr mai mare de deficiențe. 

Inspectorii au remarcat, de asemenea, procente semnificativ mai mici de deficiențe de 

audit în cazul auditurilor efectuate la brokeri-dealeri cu cele mai mari valori de capital net 

raportat. 

Planurile PCAOB referitoare la programul interimar includ o creștere de circa 14% a 

numărului de firme care urmează să fie inspectate în anul 2015. Consiliul, de asemenea, are o 

abordare atentă și bine informată pentru stabilirea unui program de inspecție permanentă a 

auditorilor de brokeri-dealeri. Personalul PCAOB lucrează în prezent la o propunere de 

regulă pentru un program de inspecție permanent pentru anul 2016. 

 

 Sursa: International Accountant e-News, publicație a The Association of International 

Accountants (AIA) 

 

 

 

Alegerea reprezentanților salariaților din CAFR pentru negocierea  

contractului colectiv de muncă 

 

Având în vedere prevederile art. 40 alin (2), lit. c), art. 221 şi următoarele precum şi 

art. 229 şi următoarele din Legea nr. 53/2003 republicată, privind Codul Muncii şi 

prevederile Legii nr. 62/2011 a Dialogului social (art. 127 – 153), Camera Auditorilor 

Financiari din România şi-a manifestat intenţia de începere a negocierii, încheierii şi 

înregistrării contractului colectiv de muncă la nivelul CAFR. 

În acest sens, la data de 10 august 2015 a avut loc şedinţa adunării generale a 

salariaţilor la care au participat 38 de persoane din totalul de 49 de angajaţi din cadrul 

Executivului de la Bucureşti, precum şi din reprezentanţele regionale de la Iaşi, Braşov, 

Cluj-Napoca şi Timişoara prin intermediul „Skype – video call”, îndeplinindu-se astfel 

dispoziţia prevăzută la art. 221 alin. (2) din Legea 53/2003 republicată, privind Codul 

Muncii, care prevede că reprezentanţii salariaţilor sunt aleşi în cadrul adunării generale a 

salariaţilor, cu votul a cel puţin jumătate din numărul total al salariaţilor. 

În urma propunerilor şi a voturilor exprimate în mod deschis au fost desemnaţi 

cinci reprezentanţi ai salariaţilor şi doi supleanţi care vor participa la negocierea, 

încheierea şi înregistrarea contractului colectiv de muncă. 


