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IMPORTANT PENTRU AUDITORI 

 

Pregătire profesională 2016 

2016 este primul an în care înscrierile la Programul de pregătire profesională se 

efectuează on-line prin completarea opţiunii direct pe platforma e-learning, urmând 

instrucţiunile specificate, indiferent dacă opțiunea este pentru cursuri e-learning sau clasic, la 

datele și locațiile aprobate la nivel de CAFR pentru anul 2016. 

Perioadele de înscriere la cursuri sunt următoarele: 

Pentru auditori: 19.05.2016 – 15.06.2016 

Pentru stagiarii aflaţi în anul I: 1.06.2016 – 1.07.2016 

Pentru stagiarii aflaţi în anii II, III şi perioada legală de susţinere a examenului: 

19.05.2016 – 15.06.2016 

 

Persoanele care nu se vor înscrie pe platformă, nu vor putea participa la programul 

de pregătire profesională aferent anului 2016.  

Contul și parola pentru platformă au fost trimise pe e-mail fiecărei persoane.  

Dacă întâmpinaţi dificultăţi vă rugăm să contactaţi Departamentul Învăţământ la 

numerele de telefon:  021/410.74.43 interior 105, 0749.011.146 sau la adresa: 

invatamant.admitere@cafr.ro 

 

ATENTIE! Începând cu anul 2016 fiecare persoană, auditor sau stagiar îşi poate 

gestiona din spaţiul privat o serie de informaţii, inclusiv adeverinţe pentru cursurile urmate. 

Vom reveni cu detalii. 

 

Pentru toate detaliile (click aici). 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://elearning.cafr.ro/
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Test de aptitudini pentru persoanele fizice care au dobândit calitatea de auditor 

financiar în alt stat membru al UE 

 

Camera Auditorilor Financiari din România va organiza pe data de 10 iunie 2016 

prima sesiune din anul 2016 a testului de aptitudini pentru persoanele fizice care au dobândit 

calitatea de auditor financiar atribuită de alt stat membru al Uniunii Europene sau aparţinând 

Spaţiului Economic European ori Confederaţiei Elveţiene. 

 

Pentru aprobarea calităţii de auditor financiar, o persoană interesată trebuie să 

îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:  

- să posede o calificare profesională în audit financiar atribuită de alt stat membru al 

Uniunii Europene în acord cu reglementările specifice din acel stat; 

- să fi fost pentru cel puţin 3 ani auditor independent sau a prestat activitatea de audit 

financiar în calitate de angajat, asociat, acţionar al unei societăţi ori al unui grup de societăţi 

care are în obiectul de activitate auditul financiar; 

- să satisfacă cerinţele Codului de etică profesională al Federaţiei Internaţionale a 

Contabililor (IFAC); 

- să facă dovada că posedă cunoştinţele necesare pentru desfăşurarea activităţii de 

audit financiar în România, prin susţinerea unui test în limba română, care include cunoştinţe 

din legislaţia românească, în măsura în care acestea sunt relevante pentru auditul financiar. 

Testul de aptitudini va fi susţinut în limba română, iar rezultatele vor fi disponibile la 

sediul Camerei şi, totodată, se vor publica pe site-ul acesteia.  

Testul de aptitudini se organizează de două ori pe an, în lunile iunie şi noiembrie ale 

fiecărui an.  

 

Pentru toate detaliile (click aici). 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.cafr.ro/sectiune.php?id=96
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EVENIMENTE PROFESIONALE PE PLAN INTERN 

 

Sesiunea naţională de comunicări ştiinţifice studenţeşti 

„Provocări în profesia de economist”  

Ploieşti, 11 – 13 mai 

 

În perioada 11-13 mai 2016, Facultatea de Ştiinţe Economice din cadrul Universităţii 

Petrol-Gaze din Ploieşti a derulat proiectul Sesiunea de Comunicări Ştiinţifice Studenţeşti 

„Provocări în profesia de economist”, ce are drept scop stimularea performanţelor studenţilor 

economişti în activitatea de cercetare ştiinţifică şi reprezintă un proiect inovativ finanţat de 

Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice. 

Obiectivul acestui proiect vizează reducerea diferenţelor existente între conceptele 

teoretice predate în cadrul cursurilor urmate şi realităţile proiectelor din practică, implicând 

pentru susţinerea studenţilor, reprezentanţi ai mediului de afaceri cu experienţă în domeniu. 

Grupul ţintă direct este format din 90 de studenţi ai centrelor universitare membre ale 

Consorţiului „ACADEMICA +”. 

Manifestarea a avut trei secţiuni: „Administrarea afacerilor în industria extractivă”, 

„Finanţe şi management bancar”, „Contabilitate şi informatică economică”. 

Camera Auditorilor Financiari din România a fost partener al evenimentului alături de 

Asociaţia Generală a Economiştilor din România (AGER), Corpul Experţilor Contabili şi 

Contabililor Autorizaţi din România Prahova (CECCAR), Camera de Comerţ şi Industrie 

Prahova, Casa de Cultură a Studenţilor Ploieşti. 

În deschiderea lucrărilor dr. Ciprian Mihăilescu, prim vicepreşedinte al Consiliului 

CAFR a adresat participanţilor un mesaj din partea Camerei. 
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Evenimente organizate în parteneriat CAFR- CCIR 

 

„Audit Financiar – Premisa pentru dezvoltarea mediului de afaceri” 

Arad, 19 mai 

În cursul lunii mai a continuat seria evenimentelor sub denumirea generică de 

„Caravanele CAFR – CCIR”. 

Astfel, la data de 19 mai, Camera Auditorilor Financiari din România împreună cu 

Camera de Comerţ, Industrie şi Agricultură a judeţului Arad (CCIA) a organizat la sediul 

CCIA seminarul „Audit Financiar – Premisa pentru dezvoltarea mediului de afaceri”. 

Evenimentul s-a adresat investitorilor, oamenilor de afaceri, managerilor 

întreprinderilor mici şi mijlocii din zona de vest a ţării, care se află în căutare de oportunităţi 

atractive pentru dezvoltarea şi consolidarea afacerilor. 

În deschiderea lucrărilor Gheorghe Seculici – preşedintele CCIA Arad a declarat: 

„Camera de Comerţ, Industrie şi Agricultură a judeţului Arad este preocupată permanent de o 

bună reprezentare şi susţinere a intereselor comunităţii de afaceri, organizând astfel de evenimente care 

aduc un plus de valoare dezvoltării organizaţiilor.” 

La rândul său, dr. Ciprian Mihăilescu, prim vicepreşedinte al Consiliului CAFR a 

spus:  

„Ne bucură existenţa parteneriatului încheiat între CAFR şi Camera de Comerţ, Industrie şi 

Agricultură a judeţului Arad, iar acest eveniment reprezintă un prim pas în vederea unei colaborări de 

durată, bazată pe proiecte comune venite în sprijinul stakeholderilor şi a mediului de afaceri arădean.” 
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Dintre subiectele principale dezbătute menţionăm:  

„Cum poate contribui auditul la dezvoltarea afacerii dumneavoastră”, prezentare susţinută 

de Ciprian Mihăilescu, „Rolul auditorului în consolidarea credibilităţii informaţiilor financiare”, 

temă susţinută de Ioan Minda, membru al Consiliului CAFR şi „Dezvoltarea afacerii utilizând 

finanţarea nerambursabilă de la UE. Cum poate ajuta auditorul financiar?” subiect abordat de conf. 

univ. dr. Emil Irimie Popa, Facultatea de Ştiinţe Economice şi Gestiunea Afacerilor din cadrul 

Universităţii Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca. 

 

 

Conferinţa „Afaceri.ro” 

Piatra Neamţ, 19 mai 

 

Tot la data de 19 mai 2016, Camera de Comerţ şi Industrie Neamţ cu sprijinul primăriei 

Piatra-Neamţ a organizat ediţia a patra a Conferinţei „Afaceri.ro”. 

La eveniment au participat reprezentanţi ai mediului de afaceri, manageri ai 

întreprinderilor de talie mică şi medie,  auditori din zona de Nord-Est şi nu numai. 

În cadrul sesiunii „Finanţe.ro” conferenţiar univ. dr. Gabriel Radu, preşedintele 

CAFR, a prezentat tema: „Auditorul financiar – factor de încredere pentru finanţatori şi partener de 

valoare pentru antreprenor”.  

Prezentarea a scos în evidenţă importanţa auditorului financiar ca partener în 

dezvoltarea unei afaceri. Totodată, s-a evidenţiat rolul auditorului care prin „profesionalism 

şi independenţă” sporeşte încrederea utilizatorilor în informaţiile financiare, cu precădere a 

investitorilor, creditorilor – bănci şi nu numai.   
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EVENIMENTE PROFESIONALE PE PLAN EXTERN 

Conferinţa 

„Probleme actuale ale reglementării auditului în condiţiile moderne” 

Baku, Azerbaijan, 5-6 aprilie 

Cu prilejul aniversării a 20 de ani de activitate a Camerei Auditorilor din Republica 

Azerbaijan, în perioada 5-6 Aprilie 2016, la Baku, a avut loc Conferinţa internaţională 

„Probleme actuale ale reglementării auditului în condiţiile moderne/Actual problems of 
audit regulation in modern conditions”.  

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

președintele de onoare, prof. univ. dr. Horia Neamţu care, în deschiderea lucrărilor, a 

transmis un mesaj din partea CAFR. 

Printre temele prezentate în cadrul Conferinţei s-a numărat şi cea susţinută de prof. 

univ. dr. Horia Neamţu, cu titlul „Provocări ale schimbărilor privind reglementarea organismelor 

profesionale de audit/Regulatory problems for Professional audit institutions”. 

 

 

Adunarea membrilor şi a Grupului AAPG a Federaţiei Experţilor Contabili 

Europeni  

Bruxelles, Belgia 13-14 aprilie 

 

În perioada 13-14 aprilie 2016 s-au desfăşurat la Bruxelles lucrările Adunării Generale a 

FEE şi ale Audit Assurance Policy Group (AAPG) din cadrul FEE.  

Lucrările Adunării Generale a FEE au avut loc în data de 13 aprilie 2016 şi au fost 

împărţite în două sesiuni de lucru. 

 Prima sesiune a fost dedicată discuţiilor pe marginea  principalelor provocări la adresa 

profesiei, iar în cadrul celei de-a doua sesiuni s-au discutat şi aprobat documentele aflate pe 

ordinea de zi a întâlnirii. 

Participanţii şi-au exprimat  opiniile în ceea ce priveşte viitorul profesiei, modul în care 

aceasta trebuie să răspundă noilor provocări ridicate de progresul tehnologic, de 

reglementările din domeniu impuse, precum şi de globalizarea economiei mondiale. 

În urma dezbaterilor s-au desprins următoarele idei: 

- organismele profesionale trebuie să îşi definească noi strategii de comunicare cu 

potenţialii membri pentru a putea atrage noi talente; 
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- Raportarea Integrată (IR) câştigă tot mai mult teren, IFAC cerând membrilor săi să 

sprijine în mod public implementarea acestui concept; 

- există un curent în creştere la nivelul mediului de afaceri european de a trata 

problema impozitelor şi taxelor ca pe un element de CSR (Corporate Social Responsibility), 

iar profesia trebuie să ia poziţie faţă de acest trend, în sensul de a evalua impactul strategic al 

acestui nou context operaţional; 

- Comisia Europeană are o abordare duală a domeniului finanţelor publice, atât prin 

prisma reformelor reglementărilor existente, cât şi prin abordarea domeniului ca un element 

de CSR; 

- se estimează că domeniul impozitelor şi taxelor va reprezenta principalul subiect de 

discuţie pentru următoarea decadă, iar profesia va trebui să se adapteze la transformările 

sistemului de impozitare ca urmare a digitalizării acestuia; 

- de asemenea, devine din ce în ce mai necesară adoptarea unui cod de conduită al 

profesioniştilor contabili faţă de problema impozitelor şi taxelor, în scopul administrării mai 

eficiente a riscurilor generate de „optimizarea fiscală”; 

- uniunea pieţelor de capital în UE reprezintă unul dintre instrumentele esenţiale avute 

în vedere pentru salvarea economiei UE, accentul fiind pus pe sprijinul  acordat 

Întreprinderilor Mici şi Mijlocii (Small and Medium Sized Entities – SMEs) pentru a avea 

acces la capital şi la finanţare; 

- obiectivele strategice ale FEE pentru perioada următoare sunt axate pe 3 domenii: 

raportare corporativă, finanţe publice şi audit şi asigurare, dorindu-se ca printr-un proces de 

inovare permanentă să se menţină reputaţia şi relevanţa profesiei. 

 

  

A doua zi, pe 14.04.2016 a avut loc întâlnirea Audit Assurance Policy Group (AAPG) 

unde s-a discutat despre stadiul implementării reformei în audit în unele state membre. 

Astfel, în Germania se aşteaptă publicarea noii legislaţii cu privire la reforma în audit în 

Gazeta Oficială a statului german. În Cehia se estimează că nu se va adopta noua legislaţie cu 

privire la reforma în audit până la data 17 iunie, aşa cum prevede Regulamentul 537/2014 al 

UE. În Franţa a fost publicată în Monitorul Oficial noua legislaţie cu privire la reforma în 

audit urmând să se emită şi Decretul prin care devine efectiv lege. 

De asemenea, se preconizează ca la nivelul European Contact Group (ECG) să se 

finalizeze în luna mai o bază de date care să conţină traducerea articol cu articol a noii 

legislaţii adoptate în fiecare stat membru. 

Camera Auditorilor Financiari din România a fost reprezentată la aceste întâlniri de 

lucru de dr. Ciprian Mihăilescu, prim vicepreşedinte al Consiliului. 
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Conferinţa 

 „Prezent şi viitor în dezvoltarea auditului financiar independent” 

Varna, Bulgaria,15 aprilie 

 

În data de 15 aprilie 2016 s-a desfăşurat la Varna, Conferinţa organizată de Institutul 

Contabililor Autorizaţi din Bulgaria (ICPA), „Prezent şi viitor în dezvoltarea auditului 

financiar independent”. 

La lucrări au participat reprezentanţi ai profesiei din Bulgaria, România şi Polonia. 

Tema principală a fost reprezentată de viitorul profesiei, participanţii exprimându-şi 

opiniile având în vedere următoarele subiecte: „Este profesia de auditor financiar încă în criză iar 

reforma în audit aflată în desfăşurare reprezintă cheia rezolvării problemelor cu care ne confruntam?”; 

„Reprezintă Directiva 56/2014 şi Regulamentul 537/2014 ale UE o modalitate de a îndeplini 

obiectivele reformei în audit?”; „Care sunt principalele probleme cu care se confruntă profesia şi care 

este rolul acesteia în procesul de implementare a reformei în audit?”; „Care sunt problemele majore cu 

care se confruntă organismele de supraveghere şi care este rolul acestora în cadrul implementării 

reformei în audit?; „Care este viziunea vorbitorilor în ceea ce priveşte viitorul profesiei după 

implementarea reformei în audit în 2016?”. 

 Vorbitorii au prezentat situaţia din ţările de origine în ceea ce priveşte dezvoltarea 

profesiei, stadiul transpunerii noii legislaţii în domeniul auditului, precum şi provocările cu 

care se confruntă. 

 Concluzia unanimă a fost că rolul organismelor profesionale este unul crucial în 

implementarea cu succes a noii legislaţii, impunându-se în acelaşi timp existenţa unei relaţii 

constructive de colaborare cu organismele de supraveghere, obiectivul final fiind creşterea 

încrederii opiniei publice în activitatea auditorilor financiari.  

La acest eveniment dr. Ciprian Mihăilescu, prim vicepreşedinte al Consiliului, a 

reprezentat Camera Auditorilor Financiari din România în calitate de speaker. 
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Întâlnirea Generală a Reprezentanților de Comunicare a Membrilor FEE 

Bruxelles, Belgia 27 aprilie 

 

În data de 27 aprilie 2016, la Bruxelles, a avut loc a doua întâlnire a reprezentanţilor 

echipelor de Comunicare a organizaţiilor ţărilor membre FEE. Întâlnirea s-a bucurat de o 

prezenţă sporită în ciuda perioadei nefaste ca urmare a atentatelor din capitala Belgiană.  

Au participat directorii de Comunicare sau PR ai Institutului Auditorilor Publici din 

Germania (IDW), ai Institutului Contabililor Autorizaţi din Anglia şi Ţara Galilor (ICAEW), ai 

Institutului Acreditat pentru Finanţe Publice şi Contabilitate/The Chartered Institute of Public 

Finance and Accountancy (CIPFA), din Marea Britanie, ai Institutului Acreditat al 

Contabililor de Gestiune/Chartered Institute of Management Accountants (CIMA) din Marea 

Britanie, ai Association of Chartered Certified Accountants (ACCA), Marea Britanie, ai 

Institutului Revizorilor din Danemarca (FSR), Expert Suisse din Elveția.  

Din partea Camerei Auditorilor Financiari din România a participat Anca Ţiura, şeful 

departamentului Marketing, Comunicare şi Relaţii Internaţionale.  

Discuţiile s-au concentrat pe tendinţele majore la nivel internaţional privind profesia 

de auditor: digitalizare, capitalul de competenţe ca cerinţă pentru auditori/contabili, 

posibilitatea ieşirii Marii Britanii din Uniunea Europeană, rebrandingul organismului 

profesional din Elveţia – ExpertSuisse. 

De asemenea, au fost luate în discuţie aspecte referitoare la potenţialul dezvoltării unor 

strategii de rebranding la nivelul țărilor membre, la promovarea valorilor etice ale experţilor 

în folosul societăţii, la găsirea de mijloace de promovare şi de implicare a presei.  
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Întâlnirea Comitetului pentru Dezvoltarea Organizaţiilor Profesionale Contabile  

New York, SUA, 3-4 mai 

În perioada 3-4 mai 2016 a avut loc la New York reuniunea Comitetului pentru 

dezvoltarea Organizaţiilor Profesionale Contabile/Professional Accountancy Organization 

Development Committee (PAODC) din cadrul Federaţiei Internaţionale a Contabililor 

(IFAC). 

Pe agenda evenimentului au fost incluse discuţii referitoare la problemele 

semnificative legate de profesia contabilă la nivel internaţional, precum:  

- Organizaţiile profesionale de contabilitate („PAO”) şi Relevanţa sectorului public, 

care reprezintă un pilon pentru consolidarea capacităţilor din cadrul PAO;  

- Durabilitatea PAO – Consolidarea capacităţii instituţionale prin intermediul 

instrumentelor şi îndrumării;  

- Standardele PAO şi punerea lor în aplicare – Respectare şi monitorizare;  

- Comunicarea strategică şi creşterea vizibilităţii.  

La această întâlnire Camera Auditorilor Financiari din România a fost reprezentată de 

dr. Clemente Kiss, vicepreşedinte al Consiliului. 

 

 

Conferinţa 

„Integrarea  europeană şi schimbări ale profesiei” 

Tbilisi, Georgia, 19-22 mai 

 

În perioada 19-22 mai 2016, la Tbilisi, Georgia s-a desfăşurat Conferinţa „Integrarea 

europeană şi schimbări ale profesiei”, organizată cu ocazia aniversării a 20 de ani de la înfiinţarea 

Federaţiei Georgiene a Profesioniştilor Contabili şi Auditorilor (GFPAA). 

La acest eveniment au participat reprezentanţi ai ACCA, ai IFRS Foundation, ai Băncii 

Mondiale precum şi ai organismelor profesionale din Rusia, Azerbaijan, Estonia, Israel, 

Kazahstan, Polonia. 

Camera Auditorilor Financiari din România a fost prezentă la eveniment prin prof. 

univ. dr. Horia Neamţu, preşedinte de onoare, care a adresat cu acest prilej un mesaj de salut 

din partea Consiliului CAFR. 
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Rețeaua de Calitate a Auditului 

Sofia, Bulgaria, 26-27 mai 

 

Rețeaua de Calitate a Auditului (Quality Assurance Network) a fost lansată în anul 

2015 de Camera Auditorilor Financiari din România (CAFR) și Institutul Contabililor 

Autorizaţi din Anglia şi Ţara Galilor (ICAEW) proiect care a avut ca scop evaluarea şi 

implementarea celor mai bune practici în domeniul controlului de calitate la nivelul 

organismelor profesionale naționale şi al organismelor de supraveghere pentru îmbunătăţirea 

percepţiei privind serviciile de audit.  

Vă reamintim că primul eveniment s-a organizat la București în perioada 24-25 

februarie 2016. 

A doua întâlnire din cadrul Rețelei de Calitate a Auditului a avut loc în perioada 26-27 

mai 2016, la Sofia, în Bulgaria, și s-a bucurat de prezența reprezentanților organismelor 

profesionale, membre ale rețelei, din România, Bulgaria, Polonia, Turcia, Republica Moldova 

și din alte state din Europa Centrală și de Est. Camera Auditorilor Financiari din România a 

fost reprezentată de dr. Ciprian Mihăilescu, prim vicepreşedinte al Consiliului, de Adrian 

Popescu, șeful Departamentului de Monitorizare, Control și Competență Profesională 

(DMCCP), precum și de inspectori din cadrul DMCCP. 

Scopul acestei întâlniri a fost schimbul de experiență referitor la modalitatea de 

abordare a revizuirilor privind asigurarea calității activității desfășurate de auditorii 

financiari, cu accent pe tipurile de revizuiri de calitate, structura procesului de revizuire a 

calității, finalizarea inspecțiilor și acordarea de calificative, precum și pe procedurile de 

raportare a rezultatelor revizuirilor pentru asigurarea calității specifice departamentelor de 

monitorizare din cadrul organismelor profesionale.  

ICAEW a împărtăşit din metodologia de monitorizare a auditului, a  comparat şi a pus 

în contrast abordarea monitorizării adoptată de diverse organisme profesionale (PAO). 

Fiecare țară a prezentat modul specific de derulare a inspecțiilor, iar în cadrul meselor 

rotunde s-au dezbătut punctele comune, precum și diferențele existente în modalitatea de 

abordare și de finalizare a revizuirilor pentru asigurarea calității, fiind apreciat caracterul 

interactiv al întregului eveniment. 

Sesiunile de dezbateri au relevat asemănări și deosebiri cu privire la structura 

inspecțiilor de calitate, la numărul de revizuiri de calitate derulate pe parcursul unui an, 

precum și la publicarea/transparența rezultatelor inspecțiilor. S-au purtat discuții pe baza 

unor studii de caz prezentate de reprezentanții ICAEW în ceea ce privește modalitatea de 

acordare a calificativelor şi finalizarea inspecțiilor.   

Totodată organismele profesionale participante au prezentat, pe scurt, stadiul de 

implementare a Directivei 2014/56/CE de modificare a Directivei 2006/43/CE şi a 
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Regulamentului 2014/537, precum și aspectele practice pe care au preconizat că le vor întâlni 

odată cu intrarea în vigoare a acestei directive. 

 

 

 

ALTE INFORMĂRI  

Sondaj în rândul stagiarilor  

În dorința de a înțelege mai bine punctul de vedere al stagiarilor referitor la testul de 

acces la stagiu, la programul de stagiu și la examenul de competență profesională, în cursul 

lunii mai CAFR a solicitat printr-un chestionar opiniile acestora cu privire la modul de 

desfășurare a perioadei de stagiu.  

Chestionarul a fost trimis electronic persoanelor aflate în perioada de stagiu și a fost 

postat pe site-ul Camerei, putând fi completat până la data de 24 mai 2016.  

Rezultatele acestui sondaj vor fi publicate pe site-ul CAFR imediat ce vor fi analizate şi 

centralizate la nivelul Consiliului CAFR. 

 

Studenți din Olanda în vizită la CAFR 

Bucureşti, 12 mai 

 

În cadrul acordului de cooperare încheiat între Camera Auditorilor Financiari din 

România şi Academia de Studii Economice Bucureşti, în data de 12 mai 2016, la sediul 

Camerei a fost găzduită vizita unui grup de studenţi de la Tilburg University din Olanda, 

coordonaţi de prof. Eddy Vaasen, directorul programului de master în contabilitate din 

Universitatea menţionată. 

În cadrul vizitei, Cristina Cerbu – director executiv al Camerei, alături de 

reprezentanţi ai Departamentului Monitorizare, Control şi Competenţă Profesională şi ai 

Departamentului Admitere, Pregătire Continuă şi Stagiari au prezentat studenţilor olandezi 

profesia din România şi, de asemenea, s-a lucrat asupra unui studiu de caz din auditul 

financiar. 
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INVITAȚIE 

„Transpunerea Regulamentului nr. 537/2014 şi a Directivei Europene nr. 2014/56/UE 

în statele membre ale Uniunii Europene” 

  

2015 a fost anul dezbaterilor privind transpunerea Regulamentului nr. 537/2014 

privind auditul statutar al entităților de interes public și a Directivei Europene 2014/56/UE 

privind auditul legal al situațiilor financiare anuale și al situațiilor financiare consolidate. 

Noile reglementări vor intra în vigoare în luna iunie și vor aduce modificări importante atât 

pentru profesia de audit, cât și pentru interesul public. În acest context, Camera Auditorilor 

Financiari din România lansează o invitație către cercetătorii din domeniu pentru 

transmiterea de lucrări ce abordează aspecte legate de transpunerea Regulamentului și 

Directivei în țările din Uniunea Europeană.  

Lucrările vor fi evaluate în vederea publicării în revista Audit Financiar. Revista este în 

prezent indexată în mai multe baze de date internaționale: Cabell’s, DOAJ, Ebsco, ERIH 

PLUS, Proquest, RePEc și Ulrich’s. 

Exemple de teme de cercetare (lista nu este limitativă): 

- Relația dintre organismele profesionale și organismele de supraveghere din 

domeniul auditului în statele membre ale Uniunii Europene; 

- Modificarea raportului de audit ca urmare a implementării Regulamentului și a 

Directivei; 

- Restricțiile privind serviciile de non-audit; 

- Rotația obligatorie a firmelor de audit; 

- Reflectarea prevederilor Regulamentului și Directivei în legislația națională; 

- Transpunerea cerințelor Regulamentului și Directivei privind auditul statutar; 

- Previziuni privind modul în care transpunerea Regulamentului și Directivei va 

afecta mediul de afaceri; 
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- Comparații între state UE sau între statele UE și cele din afara UE referitoare la 

activitatea de audit; 

- Finanțarea activității de supraveghere și impactul său asupra auditorilor și a 

mediului de afaceri. 

Temele pot fi abordate din punct de vedere teoretic sau empiric. Lucrările vor putea fi 

transmise până pe 1 septembrie 2016 la adresa revista@cafr.ro, în format Word, conform 

instrucțiunilor de pe pagina web revista.cafr.ro. 

Revizuirea articolelor va fi realizată de cercetători și de profesioniști cu experiență în 

domeniul auditului, din România și din străinătate. Decizia de acceptare sau de respingere a 

lucrărilor va fi transmisă autorilor în termen de două luni de la primirea acestora. 

Pentru mai multe informații vă rugăm să ne contactați la adresa revista@cafr.ro. 

 

 

 

SEMNAL EDITORIAL 

Apariția revistei „Audit Financiar” nr. 6/2016 

 

Din sumar: „Convergenţa reglementărilor contabile din România cu IFRS. O analiză 

longitudinală”, „Factori pentru dimensionarea adecvată a compartimentelor de audit intern 

din sectorul public”, „Istoria auditului în Rusia. Diviziunea temporală şi provocările 

dezvoltării”, „Raportarea financiară şi non-financiară a entităţilor din România care operează 

în agricultură, silvicultură şi piscicultură”, „Securitatea informaţiei – o nouă provocare pentru 

tinerii şi viitorii auditori financiari”, „Fenomenul corupţiei în România”. 
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