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Conferința anuală a CAFR 

La 28 martie 2015, la RIN Grand Hotel din Capitală, s-a desfăşurat Conferinţa anuală a 

Camerei Auditorilor Financiari din România, la care au participat 357 de membri cu drept de 

vot, conform normelor aprobate de Cameră. 

În deschiderea lucrărilor Conferinţei, lect. univ. dr. Gabriel Radu, preşedintele Camerei 

Auditorilor Financiari din România, a adresat tuturor celor prezenţi un călduros salut din 

partea Consiliului Camerei, exprimându-şi încrederea în succesul acestui eveniment 

important în viaţa organismului profesional.  

Reprezentanţii instituţiilor publice şi organizaţiilor profesionale cu care Camera colaborează - 

participante la eveniment - au rostit mesaje de salut: Gheorghe Oană, vicepreşedinte al 

Autorităţii din cadrul Curţii de Conturi a României; prof. univ. dr. Laurenţiu Dobroţeanu, 

director executiv – Consiliul pentru Supravegherea în Interes Public a Profesiei Contabile; 

prof. univ. dr. Robert Aurelian Şova, preşedintele CECCAR; Adrian Vascu, preşedintele 

ANEVAR; Oana Iacob, vicepreşedinte al Camerei Consultanţilor Fiscali; Steluţa Claudia 

Oncică, director în Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor; Edler 

Andras Gyorgy, preşedintele CCI Covasna, Mihaela Robu, director interimar ACCA Europa 

de Sud Est, Cosmin Şerbănescu, preşedintele Institutului de Control Intern; Marius 

Vorniceanu, vicepreşedinte – membru executiv – sectorul Asigurărilor-Reasigurărilor din 

cadrul ASF. 

Conform ordinei de zi, preşedintele Camerei, lect. univ. dr. Gabriel Radu a prezentat plenului 

Conferinţei  Raportul de activitate al Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România 

pentru anul 2014. La acest punct, preşedintele Camerei, lect. univ. dr. Gabriel Radu, a amintit 

celor prezenţi că, în spiritul deplinei transparenţe, toate documentele Conferinţei au fost 

postate integral pe site-ul CAFR, cu câteva zile înainte, tocmai spre a fi studiate, analizate de 

toţi membrii Camerei. 

În continuare, dr. Ciprian Mihăilescu, prim-vicepreşedinte al Consiliului CAFR, a 

prezentat situaţiile financiare ale Camerei la 31 decembrie 2014, execuţia bugetului de 

venituri şi cheltuieli pentru anul 2014 şi proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli pentru 

anul 2015. 

 Raportul Comisiei de Auditori Statutari asupra situaţiilor financiare ale Camerei încheiate la 

31 decembrie 2014 a fost prezentat de prof. univ. dr. Eugeniu Ţurlea, preşedintele Comisiei. 

Un alt document important – Programul de activităţi al Consiliului pentru anul 2015 - a fost 

adus la cunoştinţa audienţei de Scarlat Mircea Orzescu, membru al Consiliului CAFR. 
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După prezentarea documentelor Conferinţei, lect. univ. dr. Gabriel Radu, preşedintele 

Consiliului a solicitat celor prezenţi  mandatarea Consiliului CAFR pentru efectuarea 

demersurilor necesare procesului de transpunere a Directivei 2014/56/CE. 

Pe marginea documentelor care au fost supuse votului participanţilor la Conferinţă şi au fost 

aprobate în unanimitate, au avut loc dezbateri în cadrul cărora au luat cuvântul șapte auditori 

financiari care au abordat o serie de probleme stringente – în opinia lor – ale profesiei și, mai 

ales, ale viitorului acesteia. În legătură cu problematica abordată de vorbitori, președintele 

Camerei, lect. univ. dr. Gabriel Radu, a ținut să precizeze că a luat notă de toate propunerile 

și că îi invită pe vorbitori să-și detalieze propunerile și să le înainteze argumentat Consiliului 

Camerei. 

Reportajul Conferinţei este publicat  în revista „Practici de Audit” nr. 2/2015. 

 

Stadiul procesului de transpunere a Directivei 2014/56/UE 

 

Așa cum ați mai fost informați prin buletinele informative anterioare, cât și în cadrul 

Conferinței ordinare anuale din 28 martie 2015, procesul de transpunere a Directivei 

2014/56/UE se află în desfășurare. Până la acest moment s-au parcurs următoarele etape: 

- la nivelul Camerei, în perioada februarie - martie 2015 s-a desfăşurat procesul de 

consultare a membrilor cu privire la modalitatea de transpunere a  principalelor prevederi 

ale Directivei 2014/56/UE a Parlamentului European şi a Consiliului Europei din 16 aprilie 

2014 de modificare a Directivei europene 2006/43 (în acest sens, pe lângă  informările 

anterioare, puteţi găsi pe site-ul Camerei actele normative europene analizate) 

- la nivelul Consiliului pentru Supravegherea în Interes Public a Profesiei Contabile 

(CSIPPC) a fost inițiat proiectul de transpunere a Directivei 2014/56/CE. Proiectul propus de 

către CSIPPC a fost analizat în cadrul şedințelor Comisiei tehnice a organismului de 

supraveghere (în care se regăsesc, pe lângă reprezentanţi ai Camerei și reprezentanți ai 

profesiei de audit), precum şi în cadrul ședințelor Consiliului Superior al CSIPPC, Camera 

formulând numeroase propuneri și exprimând puncte de vedere cu privire la modalitatea de 

transpunere și la prevederile proiectului propus de CSIPPC. 

 

Pe baza discuțiilor purtate până în prezent, Camera se așteaptă ca proiectul de 

transpunere a prevederilor europene la nivel național, să se realizeze în spiritul Directivei și 

să realizeze următoarele obiective principale: 

1. O supraveghere corectă şi transparentă a activităţii de audit statutar; 
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2. Consolidarea rolului şi a atribuţiilor organismului de supraveghere într-o manieră 

transparentă în interesul public; 

3. Stabilirea tuturor atribuţiilor delegate Camerei Auditorilor Financiari din România, 

prin lege, în mod corect şi transparent pe baza experienței și a profesionalismului dovedite de 

la înființare până în prezent, conform prevederilor Directivei; 

4. Modificarea cadrului legislativ existent, respectiv OUG 75/1999, în conformitate cu 

actul normativ care va transpune Directiva 2014/56/UE și ţinând cont de toate activitățile 

desfășurate de către auditori, pe lângă activitatea de audit statutar; 

5. Consolidarea profesiei de auditor, respectiv a organismului profesional Camera 

Auditorilor Financiari din România. 

 

Întregul proces de transpunere a prevederilor europene la nivel național desfășurat 

până în prezent a dus la o conlucrare fructuoasă între cele două instituții, respectiv CSIPPC și 

CAFR, în interesul public și a profesiei de auditor, păstrând direcția curentului european. 

 

În momentul în care proiectul legislativ pentru transpunerea Directivei 2014/56/UE se va 

finaliza și se va afla spre consultare publică, vă vom informa cu promptitudine și, dacă se 

impune, vom solicita observațiile și propunerile dumneavoastră pe bază de chestionar. 

 

 

 

Răspunsuri la întrebările formulate de membrii CAFR 

 

În cadrul lucrărilor Conferinţei anuale a Camerei Auditorilor Financiari din România, care s-a 

desfăşurat la 28 martie a.c., auditorii financiari au formulat întrebări şi sugestii adresate 

membrilor Consiliului şi Comisiei de Auditori Statuari, fie prin luare de cuvânt în plen, fie 

prin intermediul formularelor puse la dispoziţie participanţilor în mapa cu materialele 

Conferinţei. 

Toate întrebările şi sugestii vor fi analizate la nivelul Consiliului şi al Executivului iar 

răspunsurile vor fi publicate pe Forum-ul Camerei în cel mai scurt timp. 
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Solicitare de revizuire a unei prevederi  

din Proiectul Codului de Procedură Fiscală 

 

Camera Auditorilor Financiari din România a formulat o scrisoare deschisă („Memoriu”) 

adresată Parlamentului României, Comisiei Juridice a Camerei Deputaţilor şi Comisiei 

Juridice a Senatului prin care a solicitat, în numele membrilor săi, ca art. 62 din Proiectul de 

lege de modificare a Codului de Procedură Fiscală, să fie revizuit. 

În articolul respectiv se stabileşte în sarcina persoanelor care desfăşoară profesii liberale 

(auditori financiari, experţi contabili, avocaţi etc.) să informeze zilnic ANAF cu privire la 

tranzacţii, operaţiuni a căror limită minimă reprezintă echivalentul în lei a 5000 euro. 

Camera Auditorilor Financiari din România consideră că această prevedere este nerealistă, nu 

corespunde practicii internaţionale din domeniu şi în consecinţă este inacceptabilă. De 

asemenea, dispoziţia respectivă excede cerinţelor Standardelor Internaţionale de Audit, emise 

de Consiliul pentru Standardele Internaţionale de Audit şi Asigurare (IAASB) al Federaţiei 

Internaţionale a Contabililor (IFAC), adoptate integral de către CAFR, care stabilesc, printre 

altele, modul de lucru şi obligaţiile de raportare ale auditorului financiar. 

CAFR dezaprobă instituirea în sarcina auditorilor financiari a obligaţiei de a raporta zilnic 

informaţii organelor fiscale, având în vedere că cerinţele de exercitare a profesiei de audit 

sunt stabilite prin OUG 90/2008 privind auditul statutar al situaţiilor financiare anuale şi al 

situaţiilor  financiare anuale consolidate şi supravegherea în interes public a profesiei 

contabile, cu modificările şi completările ulterioare şi OUG 75/1999, republicată, privind 

activitatea de audit financiar. 

În consecinţă, CAFR solicită eliminarea menționării auditorilor financiari în categoria 

persoanelor obligate de a informa zilnic ANAF cu privire la operaţiunile în lei sau în valută 

despre care au luat cunoştinţă cu ocazia desfăşurării activităţii, a căror limită reprezintă 

echivalentul în lei a 5000 euro.  

„Memoriu” (click aici) 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.cafr.ro/uploads/SCAN%20MEMORIU-26f7.pdf
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Rezultatele testului pentru auditarea fondurilor europene 

 

În acest an cursurile pentru auditarea fondurilor europene s-au desfășurat în perioada 

12.03.2015-15.03.2015 la Academia de Studii Economice din Bucureşti şi s-au înscris 145 

auditori.  

Sesiunea de cursuri s-a încheiat cu susţinerea de către 125 de participanţi a testului de 

promovare, în urma căruia au fost declaraţi admişi 113 auditori financiari. 

Rezultatele finale au fost publicate pe site-ul Camerei. (click aici)  

La momentul actual, în condiţiile în care sunt îndeplinite condiţiile impuse prin 

legislaţie, sunt aşteptaţi să se înscrie în Lista auditorilor financiari care pot audita proiecte 

finanţate din fonduri europene şi alte fonduri nerambursabile de la alţi donatori.  

Condiţiile şi documentele de înscriere (click aici)    

 

 

 

Programul de pregătire profesională structurată pentru anul 2015 

 

În anul 2015 cursurile de pregătire profesională pentru membrii CAFR, auditori 

financiari şi  stagiari în activitatea de audit financiar, sunt organizate exclusiv de către 

Camera Auditorilor Financiari din România şi fac parte din activităţile pe care Camera le 

desfăşoară pentru membrii săi şi pentru care aceştia achită cotizaţia fixă. Astfel, auditorii şi 

stagiarii trebuie să achite cotizaţia fixă anuală, costurile aferente participării la programul 

anual de pregătire profesională fiind incluse în această cotizaţie. 

La cursurile anuale, obligatorii, de pregătire profesională participă: 

 auditorii financiari, membri ai Camerei, care trebuie să efectueze 20 ore de pregătire 

profesională structurată şi  

 stagiarii din anul I, II, III şi stagiarii care se află în perioada de susţinere a examenului 

de competenţă profesională, pentru atribuirea calităţii de auditor financiar, care trebuie să 

efectueze 25 de ore de pregătire profesională. 

Programul de pregătire profesională se va desfăşura sub două forme: 

- sistem clasic; 

- sistem e-learning 

Sistem de pregătire clasic: cursurile se realizează prin predarea directă de către lector, 

în săli de curs. Auditorii şi stagiarii care vor participa la cursurile de pregătire profesională, 

pot adresa direct întrebări lectorilor şi vor primi pe loc răspunsurile şi/sau explicaţii 

suplimentare.  

 

http://cafr.ro/uploads/CATALOG%20MARE%20-%20martie%202015-7c41.pdf
http://www.cafr.ro/pagina.php?id=132
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Sistem de pregătire e-learning: cursurile se desfăşoară on-line. Auditorii financiari şi 

stagiarii în activitatea de audit financiar vor primi date de autentificare, în baza cărora vor 

participa la cursurile de pregătire profesională prin intermediul calculatorului. Cursanţii vor 

avea acces la sistemul de predare - învăţare, vor putea adresa întrebări on-line lectorilor, vor 

avea acces la materialele predate de lectori şi vor beneficia, prin sistemul de arhivare, de 

înregistrarea în întregime a cursului de pregătire profesională, o perioadă de un an. 

Auditorii financiari şi stagiarii în activitatea de audit financiar sunt invitați ca până la 8 

mai a.c. să-și exprime opțiunea pentru forma de curs preferată și să transmită la CAFR 

Departamentul admitere, pregătire continuă și stagiari formularul aferent. 

Pentru detalii (click aici) 

 

Organizarea 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 Elveţiei 

 

La data de 4 iunie 2015, Camera Auditorilor Financiari din România organizează testul 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 Elveţiei.  

Persoanele care au dobândit calitatea de auditor financiar atribuită de alt stat membru al 

Uniunii Europene sau aparţinând Spaţiului Economic European ori Confederaţiei Elveţiei şi 

îndeplinesc condiţiile de înscriere la test, sunt invitate să depună dosarele de înscriere până la 

data de 20 mai 2015.  

Pentru mai multe detalii (click aici) 

 

Rezultatele testului de acces la stagiu 

 

La data de 28.03.2015 Camera Auditorilor Financiari din România a organizat testul de 

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

fost prezenţi 177 de candidaţi dintre care au fost declaraţi admişi 84. 

Lista cu rezultatele finale ale testului (click aici) 

 

http://www.cafr.ro/uploads/PPC2015.pdf
http://www.cafr.ro/sectiune.php?id=96
http://cafr.ro/uploads/Rezultate%20finale%20pt%20site-c11c.pdf
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Activități stagiari - anul II şi III de stagiu 

Activitatea de stagiu în anul doi şi anul trei se desfăşoară sub îndrumarea unui auditor 

financiar activ. 

În anul II, respectiv anul III de stagiu, stagiarul este obligat să: completeze caietul de 

practică şi să efectueze anual un minim de 25 de zile lucrătoare de experiență profesională, în 

fiecare din domeniile: contabilitate, audit şi opţionale, precum şi să participe la cursurile de 

pregătire profesională organizate de către Cameră. 

 

Finalizarea anului II, respectiv a anului III de stagiu este programată  

în perioada aprilie - mai 2015 

Pentru a finaliza anul II sau III de stagiu, stagiarul trebuie să prezinte în perioada 

aprilie-mai, la Departamentul de admitere, pregătire continuă şi stagiari, următoarele 

documente: caietul de practică completat pe anul respectiv de stagiu şi raportul referitor la 

activitatea desfăşurată pe parcursul anului respectiv, întocmit, semnat şi ştampilat de 

îndrumătorul de stagiu. 

După finalizarea anului III de stagiu, stagiarii au la dispoziţie trei ani pentru susţinerea 

şi promovarea examenului de competenţă profesională.  

Pe perioada legală de susţinere a examenului, stagiarii au obligaţia de a participa la 

cursurile anuale de pregătire profesională.  

Pentru detalii (click aici) 

http://www.cafr.ro/sectiune.php?id=53
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Protocol CAFR – Curtea de Conturi a României 

pentru consolidarea colaborării privind auditul financiar 

 

Recent, a fost încheiat un Protocol pentru consolidarea colaborării privind auditul financiar, 

între Cameră şi Curtea de Conturi a României, instituţie naţională supremă de control/audit, 

care îşi desfăşoară activitatea în mod autonom.  

În baza acestui Protocol se va facilita dialogul dintre auditorii publici externi şi auditorii 

financiari, precum şi schimbul de experienţă în domeniul auditului financiar. 

Conform Protocolului, îndeplinirea obiectivelor proprii, atât ale Curţii de Conturi a României, 

cât şi ale Camerei Auditorilor Financiari din România, presupune valorificarea 

oportunităţilor pe care le oferă colaborarea dintre cele două părţi, cu respectarea 

independenţei, obiectivităţii şi cerinţelor funcţiei de audit public extern şi de audit financiar. 

Se va constitui un grup de lucru format din reprezentanţi ai celor două instituţii care va avea 

atribuţii în cea ce  priveşte stabilirea/actualizarea structurii documentelor care vor face 

obiectul schimbului de date şi de informaţii între Curtea de Conturi şi CAFR, precum şi 

analiza anuală a rezultatelor aplicării acestui Protocol pentru îmbunătăţirea colaborării între 

părţi. 

(click aici) 

 

Acord de colaborare între Camera Auditorilor Financiari din România şi Asociaţia 

Auditorilor Interni din România 

 

În baza Hotărârii Consiliului CAFR nr. 48/26 iunie 2014 s-au adoptat Standardele 

Internaţionale de Audit Intern emise de Institutul Global al Auditorilor Interni (Global 

Institute of Internal Auditoris – Global IIA). 

Pentru punerea în aplicare a acestei hotărâri, în sprijinul profesioniştilor auditori financiari, 

care desfăşoară activităţi de audit intern în conformitate cu Hotărârea Consiliului Camerei  

nr. 73/dec 2014, CAFR va elabora până la finele lunii iunie 2015 „Ghidul privind 

implementarea Standardelor internaţionale de audit intern.” 

Pentru realizarea acestui obiectiv Biroul Permanent al CAFR, întrunit la data de 9 aprilie a.c., 

a aprobat semnarea unui acord de colaborare în procesul de consolidare a funcţiilor de audit 

financiar şi audit intern, între organismul nostru profesional şi Asociaţia Auditorilor Interni 

din România (AAIR). 

 Acordul conține prevederi legate de elaborarea materialului și conlucrarea celor două 

organizații profesionale în vederea realizării obiectivului propus.  

Vom reveni cu amănunte. 

http://cafr.ro/uploads/ProtocolCAFR_CCR_Presedinte2015-3a08.pdf
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Studiu privind impactul socio-economic al profesiilor liberale 

 

Recent, preşedintele Uniunii Profesiilor Liberale din România (UPLR), Emilian Radu, a 

pus la dispoziţia CAFR studiul elaborat de UPLR împreună cu PricewaterhouseCoopers 

Audit S.R.L., privind „Impactul socio-economic al profesiilor liberale din România”. 

Iată câteva informaţii interesante referitoare la profesiile liberale, din care face parte şi 

profesia de auditor financiar: 

• Profesiile liberale au generat în anul 2013 o cifră de afaceri cumulată de 55 miliarde 

lei, ceea ce reprezintă aproximativ 8% din PIB. 

• Profesiile liberale din România generează activitate pentru mai mult de 5000.000 de 

liber profesionişti şi persoane angajate în derularea serviciilor, reprezentând aproximativ 6% 

din totalul populaţiei ocupate. 

• Profesiile liberale contribuie cu 7,1 miliarde lei în totalul veniturilor bugetare 

realizate din impozit pe profit, contribuţii sociale, impozit pe venituri şi salarii şi TVA. 

• Valoarea adăugată a profesiilor liberale din România a crescut în perioada crizei 

economice, în timp de în UE a înregistrat o relativă stagnare. Astfel, ponderea valorii 

adăugate de profesiile liberale în total valoare adăugată brută a  înregistrat  o creştere medie 

anuală de aproximativ 5% în perioada 2008-2010, respectiv de la 5,9% la 6,5%. În pofida 

acestei creşteri, contribuţia profesiilor liberale în total valoare adăugată este în continuare la 

un nivel foarte scăzut în România, situându-se cu 4,8 pp sub media ţărilor din UE. 

• Ponderea profesiilor liberale în total valoare adăugată plasează România pe unul 

dintre ultimele locuri dintre ţările UE, ceea ce indică existenţa unui potenţial semnificativ de 

creştere. 

• CAFR generează 6,2% din cifra de afaceri realizată de profesiile liberale din sectorul 

economic. 

Studiul integral (click aici) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.cafr.ro/uploads/PwC_Studiu%20privind%20impactul%20profesiilor%20liberale%20în%20economie-6ce9.pdf
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Eveniment științific dedicat profesiei contabile la Cluj-Napoca 

 

La 26 martie a.c., în organizarea Departamentului de contabilitate şi Audit din cadrul 

Facultăţii de Ştiinţe Economice şi Gestiunea Afacerilor de la Universitatea Babeş Bolyai din 

Cluj-Napoca, s-a desfăşurat un eveniment ştiinţific concretizat în prelegeri dedicate profesiei 

contabile şi dezbateri pe marginea acestora. 

La manifestare au participat, pe lângă profesionişti din domeniu din ţară, şi invitaţi din 

Polonia – Mariusz Andrezejewski şi Konrad Grabiński de la Cracow University of 

Economics, Departamentul de Contabilitate Financiară – care au abordat teme de actualitate 

şi interes pentru profesie.  

 

Astfel, Mariusz Andrezejewski a susţinut o prelegere cu tema „Auditul financiar în Polonia”, 

iar Konrad Grabiński  a prezentat studiul „Managementul gestionării câştigurilor conform 

cadrului de raportare financiară (GAAP) din Polonia versus IFRS: Dovezi ale unei pieţei 

emergente”. 

Din partea Camerei Auditorilor Financiari din România Clemente Kiss, vicepreşedinte al 

Consiliului, a prezentat a avut tema: „Dezvoltarea profesiei de auditor în România”. 

 

Publicaţii ale Institutului Naţional de Statistică 

 

Institutul Naţional de Statistică a publicat în cursul lunii martie 2015 broșura „Cunoaște 

Statistica”, pliantele: „IMM - în cifre ediția 2015” și „Pensionari și pensia medie lunară”  (click 

aici).  

Menţionăm ca publicaţiile sunt păstrate pe site-ul INS un timp limitat.  

De asemenea, în buletinul informativ al instituţiei se face referire la dezbaterea din 

Subcomisia pentru Populaţie şi Dezvoltare a Senatului României privind proiectul de Lege 

privind statistica demografică în România. Această lege va reglementa statistica demografică 

în conformitate cu regulamentele europene. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.insse.ro/cms/
http://www.insse.ro/cms/
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A apărut revista „Audit Financiar” nr. 4/2015 

 

Din cuprins: „Fundamentarea statistică a deciziei de alegere a auditorilor financiari, în cazul 

firmelor româneşti cotate la bursă”, „Cercetări privind riscurile întâlnite în misiunea de audit 

a sistemelor informaţionale”, „Investigarea selectivă a transpoziţiilor în contextul auditului: 

studiul activităţilor de reefectuare şi recalculare – extinderi practice asupra probelor 

Cowton”, „Impactul guvernanţei corporative asupra contabilităţii valorii juste”, „Studiu 

privind evoluţia reformei contabilităţii din România”, „Dezvoltarea în timp a raportărilor 

corporative: de la un sistem tradiţional spre un sistem integrat”. 
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A apărut revista „Practici de Audit” nr. 2/2015 

 

Din sumar vă recomandăm: „Conferinţa anuală a Camerei Auditorilor financiari din 

România” – reportaj, „În dialog cu Elena Doina Dascălu, vicepreşedinte al Curţii de Conturi a 

României” – interviu, „Noua reglementare contabilă – o provocare şi pentru auditori”, 

„Auditul stocurilor şi producţia în curs – aplicaţie practică”, „Auditarea datoriilor/creditorilor 

– aplicaţie practică”, „Diferenţe conceptuale între viitorul IFRS 15 <<Venituri din contracte cu 

clienții>> și actualul IAS 18 <<Venituri>>”. 
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Lucrările Grupului pentru Audit și Asigurare 

din cadrul Federației Contabililor Europeni (FEE) 

 

La 18 martie 2015, la Bruxelles, au avut loc lucrările Grupului pentru Audit şi 

Asigurare (AAPG) din cadrul Federaţiei Contabililor Europeni (FEE), unde Camera 

Auditorilor Financiari din România a fost reprezentată de dr. Ciprian Teodor Mihăilescu, 

prim-vicepreşedinte al Consiliului. 

Pe agenda de lucru s-au aflat subiecte de actualitate pentru profesie.  

Astfel, principalele noutăţi dezbătute care privesc proiectele FEE vizează activitatea de 

audit şi anume finalizarea proiectului privind comunicările oficiale ale auditorilor (Auditor 

Communication Paper), realizarea unei analize privind situaţia adoptării ISA în Europa şi a 

unui studiu referitor la situaţia supravegherii publice în Europa. 

De asemenea, s-a discutat situaţia implementării Directivei europene 2014/56/CE 

privind reforma în audit, raportarea corporativă, precum şi oportunităţile privind activitatea 

de audit şi asigurare în cadrul sectorului public, acestea fiind şi obiective strategice ale FEE. 

O altă dezbatere importantă a fost cea pe marginea auditului de performanţă în 

sectorul public, acesta fiind cel mai utilizat tip de audit, în detrimentul auditului de 

conformitate şi al celui de sustenabilitate. 

În cadrul lucrărilor a fost prezentată şi o Notă de motive emisă de IAASB în ceea ce privește 

revizuirea ISA 800, 805 şi 810, accentul fiind pus pe utilizarea ISA 701 şi ISA 570 în cadrul 

raportului de audit. 

 

 

 

 

 


