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Conferinţa anuală a Camerei Auditorilor Financiari din România 

 

Consiliul Camerei Auditorilor Financiari din România, denumită în continuare 

Camera, convoacă în data de 26 martie 2016 Conferinţa ordinară anuală a Camerei. Lucrările 

se vor desfăşura la Hotel RIN Grand București, Şoseaua Vitan-Bârzeşti, nr. 7 D, sector 4. 

 Conform art. 4 din Normele pentru desemnarea reprezentanţilor auditorilor financiari la 

Conferinţa ordinară a Camerei Auditorilor Financiari din România aprobate prin Hotărârea CAFR nr. 

09/03.02.2015 la Conferinţa ordinară anuală pot participa membrii cu drept de vot ai Camerei 

care la 31 decembrie 2015 aveau îndeplinite toate obligaţiile faţă de Cameră.  

În conformitate  cu  Art. 10 alin (2) din Regulamentul de Organizare și Funcționare a 

CAFR, în cazul neîndeplinirii condiţiei de prezenţă a majorităţii simple a membrilor Camerei 

cu drept de vot, aleși potrivit normelor de reprezentare, Conferinţa ordinară anuală întrunită 

la a doua convocare, de regulă în aceeași zi și același loc, poate să hotărască asupra 

problemelor de pe ordinea de zi, oricare ar fi numărul membrilor prezenți, cu majoritate 

simplă de voturi. 

Vom reveni cu detalii. 
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Raportul anual de activitate 

 

Începând cu data de 01.01.2016 puteți completa Raportul de activitate aferent anului 

2015. Având în vedere că termenul de depunere al Raportului este 31.03.2016, pentru a 

fluidiza procesul de depunere şi pentru a evita blocarea sistemului informatic, avem 

rugămintea să îl completaţi şi să îl depuneţi cât mai repede. 

Pentru eventuale probleme întâmpinate la completare sau depunere, vă rugăm să ne 

contactaţi la următoarele numere de telefon: 

 

Pentru probleme profesionale – Departamentul de Monitorizare şi Competenţă 

Profesională: 0730.992.448 

Pentru probleme legate de completarea Raportului – Departamentul Servicii pentru 

membri: 0730.992.228 

Pentru probleme tehnice – I.T. CAFR: 0756.133.173 

 

- Reprezentanţa regională IAŞI (judeţele: Bacău, Botoşani, Iaşi, Neamţ, Suceava, 

Vaslui, Brăila, Galaţi, Vrancea): 0731.031.030 

- Reprezentanţa regională BRAŞOV (judeţele: Braşov, Covasna, Harghita, Mureş, 

Prahova, Sibiu): 0731.031.029 

- Reprezentanţa regională CLUJ-NAPOCA (judeţele: Alba, Bihor, Bistriţa-Năsăud, 

Cluj, Maramureş, Satu Mare, Sălaj): 0756.133.170 

- Reprezentanţa regională TIMIŞOARA (judeţele: Arad, Caraş-Severin, Hunedoara 

Timiş): 0731.031.028 
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Modificarea paragrafului din raportul de audit privind raportul administratorului 

 

În urma modificărilor aduse de Directiva 34/2013 în ceea ce privește obligația raportării 

auditorului cu privire la raportul administratorilor, vă atragem atenția că începând cu 

rapoartele de audit privind situațiile financiare ale anului 2015, paragraful din raportul 

auditorului privind raportul administratorului va trebui să fie formulat în concordanţă cu  

modificările legislative aferente. 

În legislaţia naţională, conform art. 563 alin (4) din  OMFP 1802/2014 pentru aprobarea 

Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale şi situațiile 

financiare anuale consolidate, cu modificările şi completările ulterioare, se prevăd 

următoarele cerințe: 

 

„(4) Totodată, auditorul (auditorii) statutar(i) sau firma (firmele) de audit: 

a) exprimă o opinie privind: 

(i)consecvenţa raportului administratorilor cu situaţiile financiare pentru acelaşi 

exerciţiu financiar; şi 

(ii)întocmirea raportului administratorilor în conformitate cu cerinţele legale aplicabile; 

b) declară dacă, pe baza cunoaşterii şi a înţelegerii dobândite în cursul auditului cu 

privire la entitate şi la mediul acesteia, a(au) identificat informaţii eronate semnificative 

prezentate în raportul administratorilor, indicând natura acestor informaţii eronate.” 

 

Ţinând cont de aceste prevederi legale, în vederea asigurării unei practici unitare şi 

relevante, CAFR vine cu o propunere (care se doreşte a fi o recomandare de bună practică ) 

pentru redactarea paragrafului privind raportul administratorului din cadrul Raportului de 

audit. 

 

Pentru recomandări și exemplu (click aici) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.cafr.ro/comunicate.php?id=236
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Cursuri de pregătire profesională nestructurată la Braşov şi Cluj-Napoca 

În sprijinul auditorilor financiari şi al stagiarilor în activitatea de audit, în cursul lunii 

ianuarie, Camera a organizat cursuri de pregătire profesională nestructurată la Braşov şi la 

Cluj-Napoca. 

Astfel, în data de 22.01.2016, la Braşov conf. univ. dr. Mirela Păunescu, vicepreşedinte 

CAFR, a prezentat „Noutăţile aduse de Ordinul nr. 4160/2015 privind modificarea şi 

completarea unor reglementări contabile”, după care a urmat o sesiune de discuţii cu privire 

la profesia de auditor financiar. Radu Cristian Rădulescu, consultant fiscal, a supus atenţiei 

„Modificările aduse de Codul fiscal începând cu anul 2016 în zona impozitului de profit, 

micro, impozit pe venit, contribuţii sociale, impozit pe veniturile nerezidenţiale, TVA, 

impozite şi taxe locale”. 

În data de 29.01.2016, la Cluj-Napoca, av. dr. Cosmin Flavius Costas a prezentat 

participanţilor informaţii referitoare la „Jurisprudenţa europeană privind TVA”, precum şi 

„Noutăţi privind Codul de procedură fiscală 2016”. 

 

Test pentru accesul la stagiu 

 

Pe data de 2 aprilie 2016 Camera va organiza testul de acces la stagiu. 

Persoanele care doresc să se înscrie pentru susţinerea testului sunt rugate să depună 

dosarele de înscriere în intervalul: 7 martie 2016 – 25 martie 2016. 

Dosarele trebuie să conţină:  

• cerere-model (click aici); 

• copia documentului de achitare a taxei de înscriere (BCR, Sucursala Libertăţii; IBAN: 

RO09 RNCB 0069 0076 6442 0001; ING Bank IBAN: RO84 INGB 0001 0081 8692 8910 sau la 

casieria CAFR); 

• copie legalizată după diploma de licenţă; 

• copie după cartea de muncă (pentru probarea vechimii până la 31 decembrie 2010). 

Suplimentar, pentru această perioadă se solicită şi adeverinţă din care să reiasă clar că 

experienţa acumulată a fost în domeniul financiar-contabil (de ex.: dacă în cartea de muncă 

funcţia este de „economist”, se va solicita şi o adeverinţă de la angajator în care să se specifice 

că în funcţia de „economist”, respectiva persoană a desfăşurat activităţi în domeniul 

financiar-contabil, funcţia de economist având o arie largă de cuprindere: poate fi economist 

în marketing, în management, în industrie etc.); 

• adeverinţă eliberată de angajator/fost angajator, conform modelului (pentru probarea 

vechimii începând cu data de 01.01.2011) - click aici; 

• copie după actul de identitate; 

• cazier judiciar în perioada de valabilitate; 

• 2 fotografii tip buletin. 

Taxa pentru înscrierea la testul de acces este de 500 RON. 

 

Vom reveni cu detalii.  

http://www.cafr.ro/uploads/cerere%20inscriere-e7eb.doc
http://www.cafr.ro/uploads/adev%20societate%20pt%20vechime-7310.doc
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EVENIMENTE PROFESIONALE INTERNE 
 

Lansarea proiectului CCIR „Afaceri fără corupţie” - „Business without Corruption” 

 

La data de 21 ianuarie 2016 la sediul Camerei de Comerţ şi Industrie a României a avut 

loc lansarea proiectului „Afaceri fără corupţie” – „Business without Corruption”.  

Proiectul se va desfăşura sub forma unor seminarii care urmăresc promovarea 

valorilor etice ce converg spre neimplicarea mediului de afaceri românesc în fenomenul 

corupţiei şi spre  aplicarea la nivelul companiilor a unor mecanisme interne de prevenire şi 

combatere corespunzătoare. 

Obiectivele acestui proiect vizează: identificarea, cu sprijinul tuturor actorilor 

implicaţi – instituţii publice relevante şi reprezentanţi ai comunităţii de afaceri, a măsurilor 

necesare consolidării cadrului legislativ în domeniu, beneficiind în mod corespunzător de 

experienţa şi bunele practici ale altor state cu legislaţie specifică, precum SUA şi Marea 

Britanie; elaborarea unui ghid-cadru de bune practici pentru prevenirea şi combaterea 

corupţiei la nivelul companiilor româneşti. 

Pentru succesul demersului, CCIR îşi propune să sintetizeze principalele probleme cu 

care se confruntă companiile româneşti şi să identifice cele mai potrivite soluţii, prin 

consultare cu partenerii instituţionali, urmând ca în cursul anului 2016, să se organizeze, cu 

suportul şi experienţa partenerilor implicaţi în proiect, o serie de seminarii specifice, menite 

să sprijine companiile româneşti în implementarea celor mai bune mecanisme interne de 

prevenire şi combatere a corupţiei. 

Au rostit alocuţiuni: Mihai Daraban – preşedintele CCIR, Victor Vlad Grigorescu – 

ministru, Ministerul Energiei, Adrian Baboi-Stroe – secretar de stat la Ministerul Justiţiei, 

Ciprian Necula – secretar de stat la Ministerul Fondurilor Europene, Steven Saiget – 

vicepreşedinte şi Sam J. Yoon – director la „General Dynamics Corporation”, Neil McGregor 

– vicepreşedinte al Camerei de Comerţ şi Industrie România – Marea Britanie, Cornel-

Virgiliu Călinescu – şeful Oficiului Naţional de Prevenire a Criminalităţii şi Cooperare 

pentru Recuperarea Creanţelor provenite din Infracţiuni şi Claudiu Scarlatache – comisar şef, 

director adjunct al Direcţiei de Investigare a Criminalităţii Economice din cadrul 

Inspectoratului General al Poliţiei Române. 

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

univ. dr. Gabriel Radu – preşedinte, prof. univ. dr. Horia Neamţu – preşedinte de onoare, 

Ana Dincă – membru al Consiliului, Mihai Manolache – membru al Comisiei de auditori 

statutari şi Cristina Cerbu – director executiv.  

Pentru auditorii financiari proiectul lansat este de un real interes întrucât eliberarea 

mediului de afaceri autohton de flagelul corupţiei reprezintă pe de o parte o premisă a 

creşterii economice şi, implicit, a pieţei de audit, iar pe de altă parte, o oportunitate de a 

demonstra importanţa şi valoarea serviciilor de audit în contextul actual al luptei anti-

corupţie. 
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Conferinţa ştiinţifică „Contabilitatea şi finanţele – limbaje universale ale afacerilor” 

 

Facultatea de Finanţe-Contabilitate din cadrul Universităţii „Constantin Brâncoveanu” 

din Piteşti, în parteneriat cu Camera Auditorilor Financiari din România, Universitatea „Petru 

Maior” din Târgu Mureş, Universitatea „Valahia” din Târgovişte, Camera de Comerţ şi 

Industrie – Argeş şi Asociaţia Oamenilor de Afaceri – Argeş  vor organiza Conferinţa 

Ştiinţifică intitulată „Contabilitatea şi finanţele – limbaje universale ale afacerilor”. 

Lucrările Conferinţei se vor desfăşura la data de 18 martie 2016 la sediul Universităţii 

„Constantin Brâncoveanu”, din Piteşti, Calea Bascovului nr. 2 A.  

Evenimentul îşi propune să creeze un spaţiu de diseminare a rezultatelor cercetării în 

domeniile contabilitate şi finanţe, dar şi în domenii interdisciplinare, de mare interes atât 

pentru mediul academic, cât şi pentru practicieni, să reprezinte o platformă de dezbatere a 

problemelor şi provocărilor acestor domenii.  

Lucrările Conferinţei se vor desfăşura pe secţiuni astfel: 

I. Dimensiuni şi provocări ale contabilităţii şi auditului financiar 

Responsabil secţiune: lect. univ. dr. Corina Ducu   

II. Dimensiuni şi provocări actuale ale finanţelor publice şi private 

Responsabil secţiune: lect. univ. dr. Niculina Stănescu 

III. Competitivitate şi creştere eficientă prin modele de afaceri sustenabile 

Responsabil secţiune: conf. univ. dr. Luminiţa Voicu  

Articolele ştiinţifice se vor publica în Revista „Strategii manageriale”, indexată 

EconPapers (RePEc), DOAJ, IDEAS (www.strategiimanageriale.ro).  

Se vor selecta articole în vederea publicării în Revista „Audit Financiar”, indexată 

RePEc, ERIH PLUS, EBSCO, ProQuest, Cabell’s, Ulrich’s (www.revista.cafr.ro). 

NU SE PERCEPE TAXĂ DE PARTICIPARE SAU TAXĂ DE PUBLICARE! 

Important: 

 Termenul pentru transmiterea rezumatului (max. 200 de cuvinte): 1 martie 2016 

 Notificarea acceptării/respingerii rezumatului: autorii vor fi informaţi în 1-3 zile 

 Termenul pentru transmiterea lucrărilor (redactate în limba română şi în limba 

engleză): 10 martie 2016 

 Notificarea acceptării/respingerii lucrării: autorii vor fi informaţi în 3-5 zile 

Pentru a vizualiza toate informaţiile privind Conferinţa puteţi accesa linkul: 

http://www.univcb.ro/p-168-conferinta.stiintifica.2016.html 

La această manifestare profesională Camera va fi reprezentată de prof. univ. dr. 

Mădălina Dumitru care va susţine o lucrare pe o temă de interes şi de actualitate pentru 

profesie. 

  

 

 

http://www.strategiimanageriale.ro/
http://www.revista.cafr.ro/
http://www.univcb.ro/p-168-conferinta.stiintifica.2016.html
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Vă invităm să ne fiţi alături la acest eveniment şi să valorificaţi oportunitatea oferită 

prin participarea dumneavoastră cu articole ştiinţifice.  

Pentru detalii şi înscriere: 

Conf. univ. dr. Cristina Gănescu 

E-mail: cristina_ganescu@yahoo.com 

Telefon: +40744420742, +40248-212627 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:cristina_ganescu@yahoo.com
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NOUTĂŢI PROFESIONALE PE PLAN EXTERN 

 

Profesioniști europeni faceți ca vocea voastră să fie auzită! 

 

Federația Experților Contabili Europeni (FEE) este interesată de opiniile 

dumneavoastră privind  comportamentul etic și competențele aferente. 

Dacă sunteți stagiar în activitatea de audit sau practician în audit cu maxim 5 ani 

vechime în profesie vă rugăm să ne acordați 15 minute pentru a ne spune părerea 

dumneavoastră despre etică accesând și completând chestionarul de la următoarea adresă: 

https://www.surveymonkey.com/r/YPethicalbehaviour 

 

 

 

Planul strategic al IFAC pentru perioada 2016-2018 

 

Federația Internațională a Contabililor (IFAC) a emis Planul strategic pentru perioada 

2016-2018, având drept obiectiv principal „Stabilirea viitorului profesiei la nivel global”. 

Bazându-se pe planul strategic al anului 2015 și pe răspunsurile la Sondajul Strategic 

IFAC pentru perioada 2016-2018, planul aferent intervalului 2016-2018 descrie modul în care 

IFAC intenționează să maximizeze oportunitățile și să minimizeze riscurile și, în acelaşi timp,  

să răspundă la tendințele macroeconomice cu implicații semnificative pentru profesie.  

Planul strategic are scopul de a pregăti profesia contabilă la nivel mondial pentru 

turbulențele inevitabile și oportunitățile corespunzătoare, subliniind în același timp poziția și 

beneficiile economice unice ale activităților IFAC. 

 

Puteți regăsi acest document la adresa: www.ifac.org/publications-resources/ifac-

strategic-plan-2016-2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.surveymonkey.com/r/YPethicalbehaviour
http://http/www.ifac.org/publications-resources/ifac-strategic-plan-2016-2018
http://http/www.ifac.org/publications-resources/ifac-strategic-plan-2016-2018
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Întâlnirea Grupului de lucru FEE 

- Etică Profesională și Competențe - 
 

La data de 26 ianuarie 2016 s-a desfăşurat la Bruxelles întâlnirea Grupului de lucru 

FEE Etică Profesională și Competențe. 

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

conferențiar univ. dr. Mirela Păunescu, vicepreşedinte al Consiliului CAFR.  

Discuțiile s-au axat pe: propunerile IESBA (International Ethics Standards Board for 

Accountants) privind modificarea Codului Etic (s-a anunţat o restructurare a Codului, o 

redenumire şi o simplificare a termenilor folosiţi), strategii comune şi colaborare între grupul 

de lucru pe probleme de etică și cel pe probleme legate de combaterea spălării banilor, 

proiecte viitoare ale IESBA (noua structura a Codului de Etică pentru Contabilii Profesioniști, 

măsuri de protecție împotriva ameninţărilor la adresa independenţei, asocierea de lungă 

durată), despre rezultatele preliminare ale studiului FEE pentru tinerii profesioniști,  despre 

proiectul de răspuns FEE la documentul consultativ IAESB (The International Accounting 

Education Standards Board), îndeplinirea așteptărilor viitoare ale pieţei în ceea ce priveşte 

competențele profesionale, precum şi despre consultarea lansată de IAESB care prezintă 

viziunea propusă și strategia și prioritățile pentru următorii cinci ani. Surpriza finală a venit 

din partea ICAS care a lansat pe site-ul propriu o consultare privind introducerea unui nou 

principiu în Codul etic: curajul moral. Mai multe, pe site-ul profesiei scoţiene: 

https://www.icas.com/__data/assets/pdf_file/0018/211266/Power-of-one-Discussion-

paper_1.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.icas.com/__data/assets/pdf_file/0018/211266/Power-of-one-Discussion-paper_1.pdf
https://www.icas.com/__data/assets/pdf_file/0018/211266/Power-of-one-Discussion-paper_1.pdf
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A apărut revista „Audit Financiar” nr. 1/2016 şi nr. 2/2016 

 

Din sumarul numărului 1: „Efectul rotaţiei auditorilor asupra calităţii informaţiilor 

raportate de către firmele româneşti cotate la bursă în condiţiile trecerii la IFRS”; „Studiu 

empiric privind influenţa calităţii informaţiei financiare asupra valorii companiilor cotate”; 

„Studiu privind relevanţa deprecierii fondului comercial în contextul rotaţiei partenerului de 

audit”; „Cercetări privind utilizarea instrumentelor informatice în auditul financiar”; 

„Influenţa raportării capitalului intangibil asupra performanţei companiilor româneşti”; „Un 

nou model al auditului extern, bazat pe utilizarea datelor deschise”. 

 

                                       

 

Din sumarul numărului 2: „Documentarea preţurilor de transfer – o măsură eficientă 

pentru combaterea fenomenului de erodare a bazei impozabile şi mutare a profiturilor?”; 

„Raportarea capitalului uman în România: de la costuri corporative la responsabilitate socială 

şi formare vocaţională”; „Interdependenţe între guvernanţa corporativă şi auditul financiar: 

informaţii de la Bursa de Valori din România”; „Impactul auditului asupra tehnologiilor 

informaţionale şi de comunicaţie verzi”; „Asigurarea rapoartelor integrate: situaţia actuală”. 

Articolele pot fi consultate pe pagina: http://revista.cafr.ro/Arhiva. 
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Ca o recunoaştere a înaltei calităţi a articolelor de cercetare ştiinţifică publicate în 

paginile revistei, începând cu luna ianuarie revista „Audit Financiar” a fost acceptată spre 

indexare în două noi baze de date internaţionale: RePEc şi ERIH PLUS. Pentru o mai bună 

vizibilitate în mediul profesional şi în cel academic din ţară şi din străinătate în perioada 

următoare colectivul redacţional întreprinde demersuri pentru indexarea revistei şi în alte 

baze de date internaţionale de profil. 

Vă reamintim că revista are apariție lunară. În prezent gândim un plan editorial pentru 

anul 2016, în care urmărim cu prioritate problemele profesiei. Până pe data de 10.03.2016 

așteptăm din partea dumneavoastră pentru numărul 4/2016 propuneri de teme, solicitări de 

răspunsuri la problemele care vă preocupă, scurte articole. Acestea pot fi trimise pe adresa de 

e-mail a redacției (revista@cafr.ro) în regim continuu. Articolele trebuie să aibă între 10 și 15 

pagini, să fie transmise în format „word” și să fie scrise în limbile română şi/sau engleză. 

Acceptăm contribuții științifice, teoretice sau practice (de exemplu, prezentarea unui studiu 

de caz ce poate fi interesant pentru alți profesioniști). 

Pentru alte informații vă rugăm să accesați site-ul nostru: revista.cafr.ro.  

De asemenea, pentru orice întrebare vă stăm la dispoziție la adresa de e-mail: 

revista@cafr.ro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:revista@cafr.ro
mailto:revista@cafr.ro
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A apărut revista „Practici de Audit” nr. 1/2016 

 

Din sumar: Reportaj de la Conferinţa „Întărirea credibilităţii situaţiilor financiare”; 

Editorial cu tema: „Despre credibilitate şi limitele răspunderii”; „Evaluarea riscurilor şi a 

controlului intern în auditul financiar versus auditul intern”; „Rolul atitudinii auditorului 

financiar în realizarea misiunilor”; „Particularităţi ale responsabililor pentru organizarea 

activităţii de audit intern în cadrul entităţilor economice”; „Tranzacţiile cu părţi afiliate şi 

implicaţii în procedurile de audit”; „Asigurare prin testarea controalelor. Exemplificări din 

ciclul venituri”; „Consideraţii privind relaţia dintre auditul intern şi auditul sistemelor 

informatice”. 

 

Colectivul redacţional intenţionează să realizeze un salt calitativ în editarea revistei, pe 

care o dorim nu numai reprezentativă pentru profesia de auditor financiar, ci şi o prezenţă 

dinamică, de prestigiu în cadrul publicaţiilor cu profil economic din România. 

În acest sens, vă invităm să vă alăturaţi demersului nostru, prin transmiterea către 

revistă a unor propuneri de teme, solicitări de răspunsuri la problemele care vă preocupă, 

scurte articole care fructifică o parte din bogata dumneavoastră experienţă profesională. 

Apreciem că prin aceste materiale putem realiza un util schimb de informaţii, în beneficiul 

ridicării calităţii profesiei. Articolele pot fi trimise pe adresa de e-mail a redacției 

(revista@cafr.ro) în regim continuu, trebuie să aibă între 3 și 10 pagini, să fie transmise în 

format „word”, să fie scrise în limba română. Acceptăm contribuții teoretice (de exemplu, 

clarificarea unei secțiuni dintr-o reglementare) sau practice (de exemplu, un studiu de caz). 

Pentru orice informaţie vă stăm la dispoziție la adresa de e-mail: revista@cafr.ro. 

Puteți transmite lucrările dumneavoastră în regim continuu la adresa de e-mail: 

revista@cafr.ro. 
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