
 

 

 

 

 

 

 

                                                    SEPTEMBRIE 2015 NR. 10 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

SUMAR 

▪ Important pentru 
auditori și stagiari 
- Noutăţi despre 
Congresul CAFR 
- Consiliul CAFR – un an 
de activitate 
- Cursuri de pregătire 
profesională în sistem 
clasic 
- Examen de competenţă 
profesională 
- Curs de pregătire 
profesională 
nestructurată 
- Seminarii de instruire cu 
tema „Combaterea 
spălării banilor” 
▪ Evenimente 
profesionale interne 
- Semnarea protocolului 
de colaborare între CAFR 
şi CCIR 
- CAFR şi creşterea 
absorbţiei fondurilor 
structurale 
▪ Din viaţa 
internaţională a profesiei 
- Adunarea strategică a 
FEE – Amsterdam, 
Olanda 
- CAFR, membru asociat 
al Grupului de 
coordonare a Proiectului 
Conţinutului Comun 
(Steering Group of the 
Common Content 
Project)  
▪ Diverse 
- Studiu PwC 
▪ Semnal editorial 
- A apărut revista „Audit 
Financiar” nr. 10/2015 
 
 
 



 

 

Page | 2 

   

 

 

Noutăți despre Congresul CAFR 

 

A mai rămas o scurtă perioadă de timp până la cel mai important eveniment 

profesional al Camerei din acest an - al IV-lea Congres al profesiei de audit din România, cu 

tema Provocările profesiei de auditor – acţiuni pentru implementarea reglementărilor europene. 

După cum ştiţi, în cadrul acestui eveniment va fi marcată şi sărbătorită  Ziua Naţională 

a Auditorului Financiar din România, prilej de a aduce cuvenitul omagiu membrilor acestei 

profesii, care se bucură de un binemeritat prestigiu în societatea românească. Tot cu această 

ocazie, vor fi decernate premiile revistei „Audit Financiar” pe anul 2015 pentru cele mai 

importante articole având la bază cercetări pe tema auditului financiar publicate în revistă. 

La Congres vor participa 80 de invitaţi români - reprezentanţi ai organismelor 

profesionale din ţară precum: Association of Chartered Certified Accountants (ACCA) 

România, Consiliul pentru Supravegherea în Interes Public a Profesiei Contabile, Corpul 

Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România, PricewaterhouseCoopers 

România, Uniunea Profesiilor Liberale din România, Camera de Comerţ şi Industrie a 

României, Institutul de Control Intern Bucureşti, Asociaţia Auditorilor Interni din România, 

Camera Consultanţilor Fiscali etc.  

Din partea autorităţilor de reglementare vor fi prezenţi reprezentanţi ai Ministerului 

Finanţelor Publice, ai Ministerului Fondurilor Europene, ai Ministerului Afacerilor Externe.  

Ne vor fi alături la eveniment 21 de organisme profesionale internaţionale care şi-au 

anunţat participarea prin prezenţa următorilor reprezentanţi: Petr Kriz, președinte – 

Federația Contabililor Europeni (FEE), partener PWC, Hans van Damme, preşedintele 

Grupului  de coordonare al Proiectului Common Content, Wolfgang Bohm, membru și 

secretar general – Grupul de coordonare al Proiectului Common Content și director 

Standarde Asigurare, Relații Internaționale – Institutul Auditorilor din Germania (IDW), 

Michèle Cartier le Guérinel, Delegat General – Federația Internațională a Experților 

Contabilii și Auditorilor Francofoni (FIDEF), Datuk Alexandra Chin, președinte – 

Association of Chartered Certified Accountants (ACCA), Mihaela Robu, director interimar 

Europa de Est – Association of Chartered Certified Accountants (ACCA), Boiko Kostov, 

președinte – Institutul Contabililor Publici Autorizați din Bulgaria (IDES), Viktoria Lisina, 

vicepreședinte – Uniunea Auditorilor din Ucraina, Dragan Mikerevic, președintele 

Consiliului Director – Asociația Contabililor și Auditorilor din Republica Srpska (AAARS), 

Dejan Mikerevic, președintele Comitetului pentru Cooperare Internațională – Asociația 

Contabililor și Auditorilor din Republica Srpska (AAARS), Novak Kondic, Secretar General – 

Asociația Contabililor și Auditorilor din Republica Srpska (AAARS), Viorel Dandară, 

președinte – Asociația Contabililor și Auditorilor Profesioniști din Republica Moldova (ACAP 

RM), Marina Șelaru, director executiv – Asociația Contabililor și Auditorilor Profesioniști din 

Republica Moldova (ACAP RM), Lilia Grigoroi, decan – Academia de Studii Economice 

Moldova (ASEM), David Goldberg, președinte – Institutul Contabililor Publici din Israel 

(ICPA), Marina Revazishvili, Coordonator Educație – Federația Georgiană a Contabililor și 
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Auditorilor Profesioniști (GFPAA), Nino Lagidze, specialist metode de predare program 

ACCA – Institutul Contabililor Profesioniști fondat de Federația Georgiană a Contabililor și 

Auditorilor Profesioniști, Christiana Diola FCA, manager Membrii și persoane interesate, 

Europa – Institutul Contabililor Autorizați din Anglia și Țara Galilor (ICAEW), Dmitry 

Yakovenko, preşedintele Institutului Naţional al Profesioniştilor Contabili, Manageri 

financiari şi Economişti din Rusia, Francesco Capalbo, reprezentant Consiliul IFAC 

(Permanent Observer), Vaios Rizoulis, membru al Consiliului de Supraveghere al 

Institutului Contabililor Publici Autorizaţi din Grecia (SOEL). 

Mediul academic va fi reprezentat prin participarea unor reprezentanţi ai centrelor 

universitare cu care Camera are încheiate acorduri de colaborare, precum: Academia de 

Studii Economice din Bucureşti, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, 

Universitatea „Petru Maior” din Târgu Mureş, cărora li se alătură reprezentanţi ai mediul de 

afaceri din ţară şi, nu în ultimul rând, numeroşi membri ai organizaţiei noastre profesionale. 

Congresul îşi propune ca, prin această amplă participare să contureze o percepţie 

corectă şi productivă asupra modului de aplicare a noilor reglementări europene, să pună în 

atenţie cele mai bune interpretări şi practici în domeniu, să evidenţieze cele mai eficiente 

soluţii pentru asimilarea și implementarea acestora. 

 

Vă aşteptăm cu plăcere la acest important eveniment profesional! 

 

 

Consiliul CAFR – la un an de activitate 

 

S-a împlinit un an de la Conferinţa anuală a Camerei Auditorilor Financiari din 

România care s-a desfăşurat la 27 septembrie 2014, ocazie cu care a fost ales un nou Consiliu. 

În perioada care a trecut noua echipa de conducere şi-a elaborat o strategie bazată pe 

propunerile şi ideile formulate de auditori, precum şi pe propria concepţie privind asigurarea 

unei cât mai eficiente funcţionalităţi a organismului nostru profesional, corespunzător 

cerinţelor şi exigenţelor izvorâte din noile reglementări europene. 

Astfel, o primă acţiune spre care s-au concentrat eforturile actualului Consiliu, a fost 

implicarea în procesul de transpunere a Directivei 2014/56/UE. 

De asemenea, s-au intensificat preocupările pentru asigurarea participării auditorilor 

financiari în condiţii competitive corecte la auditarea fondurilor cu finanţare europeană. 

Un alt obiectiv esenţial al Consiliului este creșterea în continuare a calităţii profesionale 

şi asigurarea condiţiilor pentru performanţă în îndeplinirea misiunilor de audit pentru 

întărirea prestigiului profesiei. 

În spiritul apropierii de membrii organizaţiei noastre profesionale şi a deschiderii către 

dialog, în perioada următoare preşedintele împreună cu reprezentanţi ai Consiliului vor 

participa la întâlniri cu auditorii financiari din toate zonele ţării şi vor analiza împreună idei, 

sugestii şi oportunităţi în interesul profesiei. 
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Cursuri de pregătire profesională pentru auditori şi stagiari 

 

În perioada 1 octombrie 2015 – 4 octombrie 2015 Camera Auditorilor Financiari din 

România a organizat cursuri de pregătire profesională, în sistem clasic, pentru auditori şi 

stagiari, la Bucureşti şi Cluj-Napoca conform programului de mai jos. 

 

 

Perioada Cursanţi Oraş Locaţie Program  

  

01.10.2015 

– 

04.10.2015 

Stagiari 

Literele 

A - R 

BUCUREŞTI 

Institutul Bancar 

Român 

Adresa (click aici) 

Vezi 

Programul 

01.10.2015 

– 

04.10.2015 

Stagiari 

Literele 

S - Z 

BUCUREŞTI 

Institutul Bancar 

Român 

Adresa (click aici) 

Vezi 

Programul 

01.10.2015 

– 

04.10.2015 

Stagiari Cluj-Napoca 

  

Universitatea 

Babeş-Bolyai 

FSEGA 

Vezi 

Programul 

01.10.2015 

– 

04.10.2015 

Auditori Cluj-Napoca 

Universitatea 

Babeş-Bolyai 

FSEGA 

Vezi 

Programul 

 

 

 

 

 

http://www.ibr-rbi.ro/contact/
http://www.cafr.ro/uploads/site%20-%20Program%20Bucuresti%20Aula%20%28A%20-%20R%29-44ad.pdf
http://www.cafr.ro/uploads/site%20-%20Program%20Bucuresti%20Aula%20%28A%20-%20R%29-44ad.pdf
http://www.ibr-rbi.ro/contact/
http://www.cafr.ro/uploads/site%20-%20Program%20Bucuresti%20Sala%201%20%28S%20-%20Z%29-64ee.pdf
http://www.cafr.ro/uploads/site%20-%20Program%20Bucuresti%20Sala%201%20%28S%20-%20Z%29-64ee.pdf
http://www.cafr.ro/uploads/Program%20Cluj%20stagiari-f6df.pdf
http://www.cafr.ro/uploads/Program%20Cluj%20stagiari-f6df.pdf
http://www.cafr.ro/uploads/Program%20Cluj%20auditori-e0e0.pdf
http://www.cafr.ro/uploads/Program%20Cluj%20auditori-e0e0.pdf
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Examenul de competenţă profesională 

 

În ședința Consiliului Camerei din 07 septembrie 2015 s-a hotărât ca în cursul lunii 

noiembrie 2015 Camera Auditorilor Financiari din România să organizeze examenul de 

competenţă profesională pentru atribuirea calităţii de auditor financiar. 

Înscrierile se vor desfăşura în perioada 02 noiembrie-13 noiembrie 2015. La examen se 

pot înscrie stagiarii care au finalizat perioada de stagiu şi se află în perioada legală în care pot 

susţine examenul de competenţă profesională, precum şi stagiarii care au fost respinşi la alte 

sesiuni de examen şi se află în termenul legal pentru susţinerea examenului. 

La momentul înscrierii obligaţia de pregătire profesională aferentă anului 2015 trebuie 

să fie îndeplinită. 

Calendarul susţinerii probelor: 

1. Proba teoretică: sâmbătă 21 noiembrie 2015 

2. Proba grilă: duminică 22 noiembrie 2015 

3. Proba practică: sâmbătă 28 noiembrie 2015 

 

Pentru toate detaliile (click aici) 

 

 

Curs de pregătire profesională nestructurată 

 

La 18 septembrie 2015, la sediul Reprezentanţei Vest a CAFR de la Timişoara, a avut 

loc cursul de pregătire profesională nestructurată „Schimbări în reglementările contabile din 

România generate de aplicarea Ordinului Ministrului Finanţelor Publice nr. 1802/2014”, în 

cadrul căruia au fost prezentate temele: „Noutăţi în profesia de audit financiar”, susţinută de 

conferenţiar univ. dr. Gabriel Radu, preşedintele CAFR şi „Schimbări în reglementările contabile 

din România generate de aplicarea OMFP nr. 1802/2014”, susţinută de conferenţiar univ. dr. Alin 

Constantin Dumitrescu de la Universitatea de Vest din Timişoara. 

Seminarul s-a adresat auditorilor financiari, membri ai CAFR, şi s-a echivalat cu patru 

ore de pregătire profesională nestructurată. 

 

 

 

 

 

 

http://www.cafr.ro/sectiune.php?id=1187
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Seminarii de instruire profesională cu tema „Combaterea spălării banilor” 

 

La 18 septembrie 2015 Camera Auditorilor Financiari din România împreună cu 

Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor au organizat un seminar 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. 

Lucrările seminarului s-au desfăşurat la sediul CAFR din Bucureşti având şi au avut 

drept lectori reprezentanţi ai ONPCSB: Laurenţiu Robu, analist financiar, Serviciul Juridic, 

Cristina Ispas, analist financiar, Direcţia Supraveghere şi Control, Ana Maria Niculae, analist 

financiar, Direcţia Cooperare Interinstituţională şi Relaţii Internaţionale. 

Următoarele seminarii din această serie vor avea loc astfel: 

 9 octombrie 2015 la Iaşi la sediul Universităţii „Mihail Kogălniceanu” – Aula „Mihail 

Kogălniceanu” în intervalul orar 11.00-15.00. 

Lectori ai Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor vor susţine 

prelegeri cu următoarele teme: „Cunoaşterea clientelei şi monitorizarea relaţiei de afaceri: 

conformitate, supraveghere şi control/Prezentare tipologii/scheme de spălare a banilor” – Gabriela 

Coman, analist financiar, Direcţia Supraveghere şi Control şi „Atribuţiile Oficiului Naţional de 

Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor în conformitate cu standardele internaţionale FATF” – 

Ionela-Laura Cojocaru Galer, analist financiar, Direcţia Cooperare Interinstituţională şi 

Relaţii Internaţionale. 

La seminar pot participa auditori financiari, membri ai Camerei, precum şi stagiari în 

activitatea de audit care au toate obligaţiile faţă de CAFR îndeplinite la zi.  

Înscrierile se vor face în limita locurilor disponibile în sală – 200 de locuri – în ordinea 

datei şi orei înregistrării Formularului de participare completat. 

 

Pentru toate detaliile (click aici) 

 

13 octombrie 2015 la Timișoara la sediul Reprezentanţei Regionale Timişoara în 

intervalul orar 14.00 – 17.00.    

Lectorii din partea Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor vor 

susţine prelegeri pe următoarele teme: „Prezentare privind tipologii/scheme de spălare a banilor” - 

Carmen Babiciu, analist financiar, Direcţia Analiză şi Prelucrare a Informaţiilor, „Cunoașterea 

clientelei și monitorizarea relaţiei de afaceri: conformitate, supraveghere şi control” - Luminița 

Voinescu, analist financiar în cadrul Direcţiei Supraveghere şi Control, „Dezbaterea cadrului 

legal  în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor” - Laurențiu Robu, analist financiar în 

cadrul Serviciului Juridic. 

 

Pentru toate detaliile (click aici) 

http://www.cafr.ro/comunicate.php?id=202
http://www.cafr.ro/comunicate.php?id=204
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16 octombrie 2015 la Cluj-Napoca la sediul Facultăţii de Ştiinţe Economice şi 

Gestiunea Afacerilor (FSEGA), sala AULA , în intervalul orar 10.00-16.30. 

În prima parte a seminarului Ioana Sârbu, membru Divizia Taxe în cadrul companiei 

DS Tax Advisory Services SRL va susţine tema: „Dezbateri privind principalele modificări al 

Codului Fiscal pentru anul 2016 şi implicaţiile acestora în activitatea profesioniştilor 

contabili”. 

În partea a doua a seminarului conferenţiar univ. dr. Gabriel Radu, preşedintele 

CAFR va prezenta tema: „Noutăţi în profesia de auditor financiar”. 

Ultima parte a seminarului va cuprinde programul anual de instruire a entităţilor 

raportoare FATF. 

La seminar pot participa auditori financiari, membri ai Camerei, precum şi stagiari în 

activitatea de audit care au toate obligaţiile faţă de CAFR îndeplinite la zi.  

Înscrierile se vor face în limita locurilor disponibile în sală – 300 de locuri – în ordinea 

datei şi orei înregistrării Formularului de participare completat. 

 

Pentru toate detaliile (click aici) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.cafr.ro/comunicate.php?id=205
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Semnarea Protocolului de colaborare dintre CCIR și CAFR 

 

În spiritul extinderii şi consolidării relaţiilor de colaborare ale Camerei Auditorilor 

Financiari din România cu alte organisme profesionale şi instituţii, la data de 16 septembrie 

2015 a fost semnat un Protocol de colaborare între Camera de Comerț și Industrie a României 

și Camera Auditorilor Financiari din România, scopul acestuia fiind promovarea programelor 

și proiectelor comune în susținerea intereselor mediului de afaceri din România, atât la nivel 

național, cât și internațional. 

Evenimentul s-a desfăşurat într-un cadru oficial la sediul CCIR şi a fost urmat de o 

conferinţă de presă. 

În deschidere, Mihai Daraban, preşedintele CCIR, şi conf. univ. dr. Gabriel Radu, 

preşedintele CAFR, au relevat importanţa acestui protocol: 

 

 Mihai Daraban, preşedintele CCIR 

„În primul rând doresc să precizez că pentru noi reprezintă o prioritate absolută conştientizarea 

mediului de afaceri în priveşte rolul auditului financiar şi nu întâmplător avem o relaţie bine conturată 

cu Bursa de Valori de Valori pentru că încercăm să convingem mediul de afaceri că o importantă sursă 

de finanţare ar fi listarea pe bursă a companiilor, proces care, bineînţeles, implică transparenţă. Aici 

intervine rolul auditorului care trebuie să producă actele necesare pentru ca aceste entităţi să poată fi 

listate. Este un mediu de afaceri destul de fragil în România, mai ales în ce priveşte capitalul românesc.  

Deşi sistemul Cameral deţine printre membri toate tipurile de capital, fie de stat, fie 

multinaţional, avem intenţia să ne concentrăm pe capitalul românesc astfel încât ponderea acestuia să 

crească în activitatea economică din ţara noastră. 

Acestea reprezintă în general punctele principale care au stat la baza semnării acestui Protocol, 

deoarece CCIR doreşte ca împreună cu entităţi de acest gen, cum este Camera Auditorilor Financiari 

din România, Bursa de Valori Bucureşti şi alte asemenea instituţii să reuşim împreună să „mişcăm” 

lucrurile din loc, să conştientizăm oamenii de afaceri să renunţe la rutina în care se află.” 

 

Conf. univ. dr. Gabriel Radu, preşedintele CAFR 

„Mulţumim domnului preşedinte pentru acest eveniment organizat la CCIR şi avem 

convingerea că CAFR va întări acest parteneriat prin calitatea activităţii şi profesionalismul colegilor 

noştri.  

Unul din elementele care au stat la baza unui astfel de protocol, care continuă relaţia anterioară 

dintre CAFR şi CCIR, este că ne dorim ca membrii organizaţiei noastre profesionale care prestează 

servicii în zona auditului financiar, auditului statutar şi mai ales a auditului fondurilor europene să-şi 

aducă aportul pentru stabilitatea şi dezvoltarea financiară şi cred că prin listarea la bursă a entităţilor 

se va crea o sursă suplimentară de finanţare a acestora. 

Colaborarea între CAFR şi CCIR va continua în baza acestui protocol printr-o serie de 

activităţi comune, prima dintre acestea fiind o conferinţă internaţională comună între CSIPPC şi 

CAFR ce se va organiza la data de 11 noiembrie 2015, la sediul CCIR. Scopul acestei manifestări este 
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creşterea şi întărirea credibilităţii în situaţiile financiare, auditorul fiind profesionistul care oferă 

asigurare privind corectitudinea şi calitatea cifrelor raportate. 

În perioada următoare, 2015-2016 vom organiza în comun mese rotunde adresate mediului de 

afaceri, la nivel naţional, în care să se evidenţieze rolul şi serviciile profesioniştilor, fie ei auditori 

financiari, experţi contabili, evaluatori sau consultanţi fiscali pentru a se înţelege că o afacere de succes 

se bazează pe sprijinul acestor profesionişti. 

Legat de viitoarele colaborări bazate pe acest protocol avem convingerea că vom identifica 

împreună modalităţi de promovare a activităţii noastre, astfel încât să bifăm pentru mediul de bussines, 

pentru profesie şi pentru partea de utilitate publică multe elemente de valoare.” 

  

 
 

Prin realizarea de consultări periodice între cele două instituţii, se vor consolida bazele 

parteneriatului care se va concretiza în promovarea şi susţinerea unor proiecte de acte 

normative pentru îmbunătăţirea cadrului juridic şi dezvoltarea mediului de afaceri. 

De asemenea, se urmăreşte participarea comună la promovarea şi derularea unor 

proiecte cu finanţare europeană, precum şi organizarea de seminarii, simpozioane, conferinţe 

şi alte manifestări profesionale comune. 

După semnarea Protocolului de colaborare în cadrul conferinţei de presă ce a urmat, 

reprezentanţi ai mass-media printre care AGERPRES şi ai publicaţiilor „Bursa”, „Ziarul 

Financiar”, „Wall Street”, „Sursa Zilei”, au adresat întrebări preşedinţilor celor două instituţii. 

 

(click aici) 

 

                

 

 

 

http://www.cafr.ro/stiri.php?id=666
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CAFR, interesată de creşterea absorbţiei fondurilor structurale 

 

La data de 10 septembrie 2015 s-a desfășurat la sediul Camerei Auditorilor Financiari 

din România (CAFR) o întâlnire informală cu reprezentanți ai Coaliției Naționale pentru 

Absorbția Fondurilor Structurale (CNAFS). 

Constituită recent, CNAFS este un organism menit să vină în sprijinul societății civile 

și al instituțiilor publice pentru a se accelera absorbția fondurilor structurale alocate perioadei 

2014-2015.  

Președintele CAFR, conferențiar univ. dr. Gabriel Radu și Iosif Cornel Kameniczki, 

vicepreşedinte al Consiliului CAFR, au făcut o succintă prezentare a Camerei Auditorilor 

Financiari din România și a modului în care, împreună cu membrii săi, este implicată în 

procesul de obținere a fondurilor structurale.  

„Ca organism profesional de interes public, CAFR gestionează o profesie importantă, 

cu un rol bine determinat în economie, profesie aflată în plin proces de consolidare atât pe 

plan european, cât și național. În privința fondurilor structurale, Camera a încheiat un 

protocol cu Ministerul Fondurilor Europene și există un examen specific pentru auditorii care 

vor să se ocupe de această zonă.” – a precizat preşedintele Gabriel Radu. 

La rândul său, Alexandru Cumpănașu, secretar general al Coaliției, a arătat că aceasta 

are o foarte bună reprezentare, la constituirea sa participând organizații sindicale, patronale, 

mediul de afaceri, zona academică etc. Întâlnirile de lucru de până acum ale CNAFS cu 

reprezentanți ai unor instituții, ministere, organizații care au un rol important în absorbția 

fondurilor europene au dus la identificarea unor disfuncționalități, precum şi înaintarea unor 

propuneri în vederea reglării acestora. 

Felicitându-i pentru inițiativă și pentru realizările obținute până în prezent, 

preşedintele Gabriel Radu și-a exprimat deschiderea pentru o colaborare între CAFR și 

CNAFS, prin intermediul unei echipe de profesioniști, care să pună la dispoziția partenerilor 

de dialog informațiile și expertiza lor pentru găsirea de soluții, aplicarea acestora și intrarea în 

normalitate a accesării fondurilor structurale, dar și în privința altor probleme stringente ale 

economiei naționale. 
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Adunarea strategică a membrilor FEE 

 

În perioada 22–23 septembrie 2015, a avut loc la Amsterdam, Olanda, Adunarea 

strategică a membrilor FEE. 

În spiritul dezvoltării şi întăririi relaţiilor de colaborare cu organismele profesionale 

din care face parte Camera Auditorilor Financiari din România, precum şi al creşterii 

vizibilităţii pe plan internaţional, Camera a fost reprezentată la această întâlnire de către 

conferenţiar univ. dr. Gabriel Radu, preşedinte şi dr. Ciprian Mihăilescu, prim-

vicepreședinte. 

 Obiectivul principal al dezbaterilor s-a concentrat  asupra viitorului profesiei, fiind 

transmis cu această ocazie mesajul adresat tuturor organizațiilor reprezentate de a conlucra 

cât mai constructiv  pentru a susține o profesie solidă și competitivă. 

S-au prezentat aspecte legate de viitorul profesiei, de structura și de organizarea 

acesteia, precum şi implicarea FEE în menținerea relațiilor cu organismele profesionale 

pentru reprezentarea intereselor profesiei la nivelul Comisiei Europene, în vederea 

soluţionării principalelor aspecte legate de sprijinul pentru implementarea noilor 

reglementări europene în domeniul auditului. 

Un moment important în cadrul dezbaterilor l-a constituit prezentarea domnului 

Jeroen Dijsselbloem, ministrul finanțelor din Olanda, şi președinte al miniștrilor Eurogrup, în 

cadrul căreia au fost reliefate aspecte privind viitorul auditului ca urmare a reformei de 

reglementare din cadrul Uniunii Europene, perspectiva și restabilirea încrederii în profesie 

fiind principalele priorități. (click aici) 

 

În cadrul lucrărilor au fost prezentate și dezbătute rapoartele de țară privind stadiul 

implementării Directivei 56/2014 și drumul ce trebuie parcurs conform celor mai bune practici 

din țările UE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.fee.be/library/list/49-general/1534-minister-dijsselbloem-speaks-to-european-accountants-at-joint-fee-nba-meeting.html
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CAFR – membru asociat al Grupului de coordonare a Proiectului Conținutului Comun  

(Steering Group of the Common Content Project)  

 

La 28 septembrie 2015 la Berlin, Germania a avut loc întâlnirea  membrilor din cadrul 

Proiectului Common Content, eveniment la care CAFR a fost reprezentată de conferenţiar 

univ. dr. Gabriel Radu, preşedinte.  

Cu acest prilej organizaţia noastră profesională a fost primită în cadrul Grupului ca 

membru asociat, Grup din care fac parte organisme profesionale din domeniul auditului 

financiar din Franța, Germania, Irlanda, Italia, Olanda, Regatul Unit al Marii Britanii, Belgia. 

Această calitate deschide perspectiva organismului nostru profesional de a susține 

dezvoltarea calificării profesioniștilor din domeniul auditului financiar, inclusiv prin 

adoptarea în cel mai scurt timp a Standardelor Internaționale de Educație. 

„Common Content” este un proiect educațional care își propune să stabilească repere 

educaționale la nivel european și urmărește să elaboreze o schemă comună de pregătire 

profesională,  atât la nivelul accesului la profesie, cât și în perioada de stagiu a auditorilor, 

precum și după dobândirea calificării profesionale. 

 

Mai multe detalii găsiţi (click aici) 

http://www.commoncontent.com/index.php
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O mai bună gestiune a riscurilor susține profitabilitatea și stabilitatea companiilor 

 

Ediția de anul acesta a raportului PwC Risk in Review, realizată pe baza răspunsurilor a 

mai mult de 1200 de directori generali şi membri ai consiliilor de administrație ale 

companiilor din întreaga lume, arată că 3 din 4 respondenți declară nu sunt încă pregătiți să 

facă față riscurilor în creștere la care sunt expuse companiile lor.  

„Incertitudinile din piață şi avansurile tehnologice au făcut ca procesul de decizie în 

companii să devină mai rapid. În același timp, o presiune suplimentară vine din partea 

partenerilor de afaceri şi instituțiilor de reglementare care au o nevoie mai mare de informații 

pentru a controla la rândul lor riscurile individuale sau sistemice. Cum managerii au resurse 

limitate pe care să se poată baza, aceştia trebuie să se concentreze asupra acelor riscuri pe care 

pot să le ţină sub control. Iar procesul de management al riscului trebuie să fie eficient pentru 

că oferă un avantaj competitiv, sau dimpotrivă – un dezavantaj dacă nu este gestionat 

eficient”, a declarat Mircea Bozga, Partener, Servicii de Audit, PwC România.  

„Mediul de afaceri din România are particularităţile sale, ţinând cont de stadiul de 

dezvoltare economică a ţării: spre exemplu frecventele schimbări legislative, disponibilitatea 

limitată a finanţării, infrastructura de transport sub-dezvoltată şi altele – despre care mediul 

de afaceri vorbeşte de multă vreme. Iar aceste riscuri se adaugă incertitudinilor de piaţă şi 

ameninţărilor legate de tehnologie. Cu toate acestea, multe companii încă nu au reuşit să-şi 

pună la punct o strategie integrată de analiză a riscurilor”, a adăugat Mircea Bozga.  

Având în vedere viteza cu care trebuie să fie luate acum deciziile în companii facilitate 

de tehnologie şi funcțiunile interdependente, analiza integrată a riscurilor oferă beneficii 

semnificative.  

Dar analiza PwC a arătat că cea mai mare parte a companiilor nu sunt mulțumite de 

strategiile şi politicile curente de management al riscurilor. Astfel, sub o treime dintre 

respondenți au declarat că strategia lor de management al riscului este integrată cu partea de 

planificare şi bugetare. Mai puțin de 15% au declarat că au proceduri de management al 

riscurilor aliniate cu strategia generală de management.  

„Liderii din domeniu înțeleg felul în care riscurile actuale sunt interconectate. Prin 

urmare, pun la punct strategii de management al riscurilor care le permit să funcționeze mai 

rapid în era digitală. Programele lor de management al riscurilor sunt pe deplin aliniate cu 

obiectivele unităților lor de business. De asemenea, ei comunică clar apetitul şi gradul lor de 

toleranță faţă de risc în întreaga organizație. În același timp sunt mai bine pregătiţi să 

monitorizeze şi să gestioneze potențiale vulnerabilități în relația cu terții. Sunt capabili şi să-şi 

asume riscuri de afaceri mai mari, contribuind cu o perspectivă documentată la luarea 

deciziilor, fapt care îi ajută să evite amenințările şi să identifice oportunități strategice pentru 

a face față incertitudinilor. În loc să inhibe performanța, aceste proceduri permit companiilor 
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să îşi îmbunătățească profitabilitatea.” a declarat Alina Sima, Manager, Servicii de 

Consultanţă în Managementul Riscului, PwC România. 

Dintre liderii în domeniul managementului riscului intervievați în sondajul PwC, două 

treimi (67%) au raportat faptul că includ analiza de risc în procesul de luare a deciziilor, chiar 

şi atunci când o decizie strategică trebuie luată în mod rapid. Astfel, în loc să încetinească 

luarea deciziilor, implicarea responsabililor de risc în procesul de decizie economisește de 

fapt timp, reduce costurile și provocările generate de riscul neprevăzut.  

 

Sursa: PricewaterhouseCoopers România 

 

 

 

A apărut revista „Audit Financiar” nr. 10/2015 

 

Din sumar: „Calitatea rapoartelor de audit – există loc pentru îmbunătăţiri?”, „Analiza 

legăturii dintre domeniul public al Ministerului Finanţelor Publice şi nivelul riscurilor în 

auditul public intern”, „Rapoartele nefinanciare – vectori de imagine a companiilor”, 

„Consideraţii asupra formării doctrinei contabile româneşti (1837-1913)”, „Revoluţia 

Platformelor integrate de gestiune a afacerii pentru „Schimbarea la faţă” a profesiei 

contabile”.    

 

 

 

 
 


