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 ŞTIRILE EDIŢIEI 

1. Proiectul de lege privind auditul statutar al situaţiilor financiare anuale şi al 

situaţiilor financiare anuale consolidate şi de modificare a unor acte normative 

În cadrul ședinței Guvernului României din data de 27 aprilie 2017 - ora 15.30 (click 

aici) a fost inclus spre dezbatere, la punctul 2 al Ordinei de zi,  Proiectul de lege privind 

auditul statutar al situaţiilor financiare anuale şi al situaţiilor financiare anuale 

consolidate şi de modificare a unor acte normative.  

 

Proiectul de lege poate fi consultat aici. 

  

 

Vom reveni cu noutățile referitoare la evoluția și etapele care se vor parcurge în 

vederea adoptării „Proiectului de lege privind auditul statutar al situaţiilor financiare anuale şi al 

situaţiilor financiare anuale consolidate şi de modificare a unor acte normative”, act normativ de 

interes pentru autorizarea și  exercitarea profesiei de auditor financiar în România. 
 

 

 

2. Hotărârea nr. 11/23.02.2017 a Consiliului CAFR 

În Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 301/27 aprilie 2017 a fost publicată 

Hotărârea nr. 11/23.02.2017 a Consiliului CAFR pentru aprobarea Normelor privind 

atribuirea calităţii de membru, înscrierea, evidenţa, retragerea şi suspendarea auditorilor 

financiari, persoane fizice şi autorizarea, înscrierea, evidenţa, retragerea şi suspendarea 

auditorilor financiari, persoane juridice, în şi din Registrul public al auditorilor financiari. 

 

Textul integral al Hotărârii se găseşte aici. 

 

 

 

 

 

 

http://gov.ro/ro/guvernul/sedinte-guvern/informatie-de-presa-privind-proiectele-de-acte-normative-care-ar-putea-fi-incluse-pe-agenda-sedintei-guvernului-romaniei-din-27-aprilie-2017-ora-15-30
http://gov.ro/ro/guvernul/sedinte-guvern/informatie-de-presa-privind-proiectele-de-acte-normative-care-ar-putea-fi-incluse-pe-agenda-sedintei-guvernului-romaniei-din-27-aprilie-2017-ora-15-30
http://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2017/04/LG.pdf
http://cafr.ro/uploads/Hotararea%2011%20din%2023.02.2017.pdf
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 PREGĂTIRE PROFESIONALĂ 

 

       3. Seminar de instruire profesională 

12 aprilie 2017, Timişoara 

 

În data de 12 aprilie 2017, Reprezentanţa Regională Timişoara a CAFR şi Filiala Timiş a 

CECCAR au organizat împreună cu Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării 

Banilor un nou seminar de instruire din seria celor dedicate tuturor categoriilor de entități 

raportoare, privind pregătirea profesională continuă a specialiștilor implicați în combaterea 

spălării banilor și finanțării terorismului. 

Cursurile s-au desfăşurat în Aula Magna a „Universităţii de Vest” şi au fost abordate 

următoarele teme:  

1. „Dezbaterea cadrului legal în domeniul prevenirii şi combaterii spălării banilor/finanţării 

terorismului” – temă susţinută de doamna Magdalena Bucurescu, analist financiar – Serviciul 

juridic din cadrul ONPCSB. 

2. „Prezentare privind  sistemul de luptă împotriva spălării banilor/Implementarea regimului 

sancţiunilor internaţionale şi indicatori de risc privind finanţarea terorismului”- subiect prezentat 

de doamna Georgeta Petre, analist financiar - Compartimentul Sancţiuni Internaţionale şi 

Finanţarea Terorismului din cadrul ONPCSB. 

 

 
 

 

La acest seminar au participat auditori financiari şi stagiari ai CAFR, membri ai 

CECCAR, împreună cu conf. univ. dr. Gabriel Radu, Preşedintele CAFR, Cristina Cerbu, 

Director executiv, Ioan Minda membru al Consiliului CAFR,  precum şi prof. dr. Ovidiu 

Constantin Bunget, Preşedintele filialei Timiş a CECCAR. 
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4. Cursuri de pregătire profesională nestructurate  

21 aprilie 2017, Cluj-Napoca 

 

Reprezentanța Regională a Camerei Auditorilor Financiari din România de la Cluj-

Napoca a continuat seria de activități începută în anul 2016 cu privire la dezvoltarea și 

menținerea relațiilor profesionale între auditorii financiari. 

Astfel, în data de 21 aprilie 2017 a fost organizat un Seminar de instruire profesională 

cu subiectul „Noutățile Codului fiscal în anul 2017”, care  s-a desfăşurat  în cadrul 

Universității Creștine „Dimitrie Cantemir” din Cluj-Napoca, la care au participat auditori 

financiari şi stagiari din zonă. 

Tema care a constituit subiectul Seminarului a fost susținută de doamna Ioana Sârbu 

consultant fiscal, auditor financiar şi evaluator. 
 

 
 

 

Pe baza informaţiilor prezentate participanţii şi-au exprimat punctul de vedere privind 

insuficienţele domeniului fiscal şi au propus spre dezbatere cazuri concrete de care s-au lovit 

în activitatea lor de zi cu zi. 
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 DIN AGENDA CAFR 

 

▪ Evenimente pe plan intern 
 

5. Întâlnire profesională a auditorilor financiari cu mediul academic  

10 aprilie 2017, Suceava 
 

Reprezentanţa Regională Iaşi a Camerei Auditorilor Financiari din România, împreună 

cu Facultatea de Știinţe Economice și Administrație Publică din cadrul Universității „Ștefan 

cel Mare” din Suceava au organizat în data de 10 aprilie 2017 la Suceava, o întâlnire 

profesională a auditorilor financiari cu studenții și cadrele didactice din universitate. 

Subiectele prezentate au vizat teme legate de:  

- Independența şi obiectivitatea auditorului financiar. Riscul de familiaritate; 

- Prevederile Reglementărilor Internaţionale de Control al Calităţii, Audit, Revizuire, Alte 

servicii de Asigurare şi Servicii Conexe, precum şi ale Codului Etic al profesioniştilor contabili, cu 

privire la Independența şi obiectivitatea auditorului financiar. 

La eveniment au participat auditori financiari, membri ai CAFR, studenţi la cursurile 

de master specializarea contabilitate și audit, precum și cadre didactice din cadrul 

Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava alături de reprezentanţi ai mediului de afaceri şi 

ai administraţiei publice locale. 

La această manifestare profesională Camera Auditorilor Financiari din România a fost 

reprezentată de dl. Eusebiu Vreme, şeful Reprezentanţei Regionale Iaşi.  
 

 

6. Conferinţa Afaceri.ro 

21 aprilie 2017, Braşov 
 

În data de 21 aprilie 2017 s-a desfăşurat la Centrul de Conferinţe Lux Divina din 

Braşov o nouă ediţie a Conferinţei „Afaceri.ro”, ale cărei misiuni economice sunt organizate 

cu scopul de a ajuta companiile româneşti cu potenţial de internaţionalizare. 

Lucrările s-au desfăşurat sub formă de paneluri care au avut teme principale de 

discuţie: „Oportunităţi şi provocări ale antreprenorilor braşoveni: Finanţări şi Marketing” şi 

„Oportunităţi de promovare internaţională. Noi pieţe”.  

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

întreprinderilor mici şi mijlocii, viitori antreprenori,  auditori financiari din zona de acoperire 

a Reprezentanţei Regionale Braşov a CAFR. 

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

dl. Ioan Minda, membru al Consiliului Camerei şi de dna. Angela Broju, şeful 

Reprezentanţei Regionale a Camerei de la Braşov. 
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În cadrul panelului „Oportunităţi de promovare internaţională. Noi pieţe”, dl. Ioan Minda a 

vorbit participanţilor despre auditul financiar. Prezentarea a scos în evidenţă importanţa 

activităţii de audit, precum şi faptul că profesionistul în audit financiar este un adevărat 

partener în dezvoltarea unei afaceri, în raport cu plus-valoarea adusă mediului 

antreprenorial. Totodată, s-a evidenţiat rolul auditorului care prin profesionalism şi 

independenţă serveşte interesul public, sporeşte încrederea utilizatorilor în informaţiile 

financiare.  

Pentru mai multe detalii despre eveniment click aici. 

 

7. Întâlnire profesională între auditori 

26 aprilie 2017, Timişoara 

 

În data de 26 aprilie 2017, la sediul Reprezentanței CAFR de la Timișoara o parte dintre 

auditorii financiari și stagiarii din zonă, împreună cu dl. Iosif Cornel Kameniczki, 

Vicepreşedinte al Consiliului Camerei şi dl. Ioan Minda, membru al Consiliului s-au reunit 

într-o întâlnire-dezbatere, în cadrul căreia dl. Iosif Cornel Kameniczki a prezentat 

participanţilor tema „Problematica fondurilor europene pentru anul 2017: ofertare, contractare şi 

implementare”. 

Prezentarea a avut caracter tehnic şi au fost abordate aspecte referitoare la: „Ce este bine 

de ştiut pentru a audita un astfel de proiect”; „Poate avea entitatea auditată ca activitate pe parcursul 

unui an doar activitatea dintr-un proiect?”; „Cum se pot clasifica astfel de proiecte?”; „Ce minime 

informaţii ar trebui ştiute despre proiect înainte de a face o ofertă?”; „Ce standarde sunt solicitate a se 

avea în vedere pentru auditarea proiectelor?” 

Prezentarea a fost urmată de discutarea unui exemplu practic, precum şi a unor cazuri 

concrete întâlnite de auditori în activitatea de zi cu zi. 

http://www.afaceri.ro/conferinta-afaceri-ro-brasov-2017/
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Următoarea întâlnire profesională pe această temă va avea loc în luna iunie 2017.  

 

 

 

8. Întâlnire de networking între auditori 

27 aprilie 2017, Braşov 

 

În data de 27 aprilie 2017, Reprezentanţa Regională a CAFR de la Braşov a organizat o 

întâlnire de networking la sediul Reprezentanţei.  

La întâlnire au participat auditori financiari şi stagiari din aria de acoperire a 

reprezentanţei de la Braşov şi a avut ca scop facilitarea schimbului de opinii, soluţii şi 

răspunsuri la diversele probleme ale profesiei întâlnite în activitatea de zi cu zi a auditorilor 

financiari.  

Discuţiile purtate au generat şi alte subiecte privind resursele, informaţiile, accesul şi 

comunicarea auditorului cu mediul de afaceri. 
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▪ Evenimente pe plan extern 

 

9. Evenimente organizate de Accountancy Europe 

28-30 martie 2017, Bruxelles, Belgia 

 

La sfârşitul lunii martie 2017, Accountancy Europe (AE) a organizat la Bruxelles 

următoarele evenimente profesionale: Adunarea Generală a Membrilor AE, Workshop-ul 

„Digital Day” şi întâlnirea Grupului de Politici privind Auditul şi Asigurarea (AAPG) din 

cadrul AE. 

Prezentăm succint câteva puncte importante ale acestor manifestări. 
 

Adunarea Generală a Membrilor AE 

28 martie 2017 

 

În cadrul lucrărilor Adunării Generale a Membrilor AE au fost discutate, pe lângă 

aspectele statutare, şi teme de interes pentru viitorul profesiei, precum:  

- Implicarea profesiei în lupta împotriva corupţiei şi a fraudei, fiind luat în discuţie 

rolul profesiei ca „parte a soluţiei” în combaterea acestor fenomene. Etica, profesionalismul şi 

poziţia pro activă a profesioniştilor contabili reprezintă punctele forte pe care profesia trebuie 

să le fructifice pentru a avea un loc important în prevenirea şi combaterea fraudei şi corupţiei 

în cadrul societăţii. 

- Confederaţia statelor nordice a organismelor profesionale contabile a elaborat şi a 

prezentat un standard propriu, simplificat, pentru auditarea situaţiilor financiare ale IMM. 

Acest standard de audit îşi propune să simplifice procedurile pe care un auditor le va derula 

atunci când va audita IMM-uri, accentul fiind pus pe abordarea riscurilor şi pe modul de 

exercitare a scepticismului şi a raţionamentului profesional al auditorului. 

- Dl. Ralf Bose, Preşedintele CEAOB - organismul european care cuprinde 

reprezentanţii Organismelor de Supraveghere din statele membre UE -  a evidenţiat faptul că 

în acest moment mai sunt şase ţări care nu au implementat Directiva 56/2014/UE în legislaţia 

naţională. 

 

Workshop-ul Digital Day 

29 martie 2017 
 

       În cadrul Workshop-ului Digital Day au fost prezentate mai multe teme de interes 

pentru profesia contabilă, ca urmare a procesului de digitalizare a economiei mondiale şi a 

societăţii în ansamblul ei. 

      Astfel, vorbitorii au pus accent pe utilizarea noilor tehnologii în activitatea 

profesioniştilor contabili, cum ar fi „blockchain”, „data process mining”, inteligenţa 

artificială, cyber-securitatea datelor. Se estimează că în viitorul apropiat o mare parte dintre 

activităţile repetitive vor fi realizate prin procedee automatizate, iar noile software-uri vor 
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furniza şi analiza în timp real un număr uriaş de informaţii financiare şi non-financiare, 

ajutând profesioniştii contabili să înţeleagă trendurile informaţiilor respective şi să îşi poată 

exercita raţionamentul profesional. 

             
 

 

Întâlnirea Grupului de Politici privind Auditul şi Asigurarea (AAPG) 

30 martie 2017 
 

În cadrul întâlnirii au fost dezbătute următoarele subiecte: 

- Stadiul implementării reformei în audit în statele membre. 

- Poziţia AE faţă de revizuirea ISA 540. 

- Impactul digitalizării asupra profesiei şi a sistemului de taxe concretizat prin 

creşterea vitezei cu care se digitalizează sistemul de taxe al statelor şi al companiilor, iar e-

administration şi e-auditing vor deveni noua realitate în viitorul previzibil. 

- Necesitatea elaborării unui standard special pentru misiuni de asigurare pentru 

impozite şi taxe. 

- Referitor la guvernanţa corporativă a obligaţiilor fiscale, firmele mari inovează tot 

mai mult şi îşi publică obligatoriu strategiile fiscale, în baza unui Cod de Conduită. 

- Comisia Europeană este interesată de evoluţia reformei în audit şi analizează stadiul 

implementării acesteia în legislaţiile naţionale, monitorizând piaţa de audit. De asemenea, 

printre priorităţile CE se află utilizarea softurilor de tip XBRL, digitalizarea profesiei, dar şi 

proiectul Common Content. 

 

La cele trei evenimente profesionale, Camera Auditorilor Financiari din România a fost 

reprezentată de dl. Ciprian Teodor Mihăilescu, Prim-vicepreşedinte al Consiliului. 
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10. Rețeaua de Calitate a Auditului (Quality Assurance Network) 

27-30 martie 2017, Londra, Marea Britanie 

 

 

În perioada 27-30 martie 2017, inspectori din cadrul Departamentului de Monitorizare, 

Control şi Competenţă Profesională (DMCCP) al CAFR au participat în calitate de observatori 

la revizuirile de calitate desfăşurate de inspectorii Departamentului de Asigurare a Calităţii 

(QAD) din cadrul ICAEW, la Londra.  

Pe parcursul celor 4 zile, inspectorii DMCCP au participat la revizuirea calităţii 

activităţii a două firme de audit de dimensiuni medii din Anglia, care au derulat un număr 

relativ redus de misiuni de audit financiar, dar şi alte activităţi reglementate de ICAEW. 

Scopul acestui schimb de experienţă a fost de a observa modalitatea de abordare a 

inspectorilor ICAEW referitor la revizuirile privind asigurarea calității activității desfășurate 

de auditorii financiari, cu accent pe tipul de informații preliminare care stau la baza efectuării 

inspecțiilor, precum și pe evaluarea impactului riscurilor de denaturare semnificativă şi pe 

examinarea caracterului suficient şi adecvat al probelor de audit.  

S-au constatat o serie de aspecte asemănătoare în modalitatea de abordare a 

revizuirilor, dar şi aspecte ce pot conduce la îmbunătăţirea normelor de revizuire a calităţii pe 

baza cărora DMCCP îşi desfăşoară activitatea.  

Printre punctele comune identificate de inspectorii DMCCP se numără structura 

revizuirilor pentru asigurarea calităţii, elementele cheie care se punctează în Nota de 

inspecţie finală, precum şi recomandările echipei de inspectori din cadrul ICAEW la care 

auditorii financiari trebuie să răspundă într-o anumită perioadă de timp. 

Dintre aspectele diferite identificate pe parcursul acestor revizuiri, se remarcă faptul că 

auditorii financiari din Anglia pun accent pe revizuirea „la rece” a dosarelor de audit, 

desfăşurată fie intern în cazul în care există mai mulţi parteneri de audit, fie extern, de către 

firme specializate în domeniu, iar inspectorii ICAEW revizuiesc şi această procedură.  

Acest schimb de experienţă a fost apreciat ca fiind benefic activităţii departamentului 

din cadrul CAFR, urmând ca o parte dintre elementele considerate a fi utile şi aplicabile 

inspecţiilor de calitate desfăşurate de DMCCP să fie preluate în Normele de revizuire a 

calităţii activităţii desfăşurate de auditorii financiari, la momentul actualizării acestora.      
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11. Conferinţa Ştiinţifică Internaţională  

„Contabilitatea şi profesia contabilă în era provocărilor” 

 

5-6 aprilie, Chişinău, Republica Moldova 
 

Cu prilejul „Zilei Profesionale a Contabilului” din Republica Moldova, în perioada 5 - 6 

aprilie 2017, Academia de Studii Economice a Moldovei (ASEM) împreună cu Asociaţia 

Contabililor şi Auditorilor Profesionişti din Republica Moldova (ACAP) au organizat la 

Chișinău, cu sprijinul ACCA și KPMG Moldova, ediţia a VI-a a Conferinţei Ştiinţifice 

Internaţionale anuale cu tema „Contabilitatea şi profesia contabilă în era provocărilor”. 

Obiectivul Conferinței din acest an a fost să se contureze câteva direcții clare de 

cercetare și analiză: contabilitatea în contextul integrării economice, dezvoltarea conceptului 

contabilităţii în Republica Moldova în contextul reglementărilor europene, perspectivele de 

modernizare a raportării financiare, provocările şi practicile auditului financiar în Republica 

Moldova și analiza economico-financiară în evaluarea performanţei de afaceri. De asemenea, 

Conferinţa a reprezentat un bun prilej pentru a se evidenţia rolul contabilului în dezvoltarea 

economică a societăţii, precum şi trasarea unor obiective pentru a face faţă noilor provocări 

din domeniu. 

Printre subiectele discutate s-a aflat şi noul format al raportului de audit, conform 

ultimelor reglementări ale legislaţiei europene de reformă a auditului. 

La această manifestare ştiinţifică au participat reprezentanţi ai profesiei contabile şi de 

audit din Republica Moldova, ai ACCA şi KPMG Moldova, cadre universitare din cadrul 

ASEM, precum şi reprezentanţi ai instituţiilor statului.  

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

univ. dr. Gabriel Radu, preşedintele Consiliului, conf. univ. dr. Daniel Botez, membru al 

Consiliului, Eusebiu Vreme, Şeful Reprezentanţei Regionale Iaşi a CAFR  şi de prof. univ. dr. 

Mădălina Dumitru, Director editorial al revistei „Audit Financiar”, care în cadrul lucrărilor 

Conferinţei au prezentat participanţilor teme de actualitate pentru profesia din România şi nu 

numai.  

Astfel, dl. Gabriel Radu a abordat subiectul privind „Provocările profesiei de auditor 

financiar în România”; dl. Eusebiu Vreme a vorbit despre „Experienţa şi aptitudinile profesiei 

contabile pentru dezvoltarea economiei” şi dna. Mădălina Dumitru a trecut în revistă „Evoluţia 

cercetării în domeniul raportării integrate”. 
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12. Întâlnirea Grupului de lucru „Anti Money Laundering” din cadrul Accountancy Europe 

25 aprilie 2017, Bruxelles, Belgia 

 

În data de 25 aprilie 2017, s-a desfăşurat la Bruxelles întâlnirea Grupului de lucru 

„Anti Money Laundering” din cadrul Accountancy Europe, la care au participat 

reprezentanţi ai Transparency International EU din Anglia, Olanda, Italia, Spania, ai 

Parlamentului European şi ai Comisiei Europene, precum şi reprezentanţi ai mediului 

academic european. 

În deschiderea întâlnirii Carl Dolan, Director - Transparency International EU urmat 

de Olivier Boutellis-Taft, Director executiv - Accountancy Europe au adresat participanţilor 

mesaje de salut. 

 

 
 

Lucrările s-au desfăşurat sub forma a două paneluri care au avut ca teme: „Lansarea 

raportului: Stoparea spălării banilor în Europa” şi „La un an după Panama Papers: Unde se 

situează Europa?”. 

* 

* * 

În partea a doua a evenimentului reprezentanţii organizaţiilor membre ale 

Accountancy Europe s-au reunit pentru a discuta subiecte precum: ultimele evoluţii ale 

profesiei la nivel naţional (Rapoartele de ţară);  

aspecte privind lupta anticorupţie la nivel european; dezbateri pe tema whistleblower. 

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

dna. Cristina Cerbu, Director executiv.  
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 INFORMATIV PROFESIONAL 

13. „Atelierele de antreprenoriat” 

aprilie 2017, Iaşi 

 

În cursul lunii aprilie 2017 a demarat la Iaşi a doua ediţie locală a „Atelierelor de 

antreprenoriat”, un proiect-fanion dezvoltat de către Fundaţia Romanian Business Leaders 

(RBL) cu scopul de a contribui la crearea şi formarea unui nou val de antreprenori.  

În 2017, atelierele au fost deschise celor care doresc să îşi consolideze competenţele 

antreprenoriale şi propun un program adaptat la etapa de dezvoltare a afacerii în care se află 

participanţii: scale-up sau start-up. Temele evenimentelor vor viza subiecte precum  atitudinea 

și leadership-ul, definirea afacerii și avantajul competitiv, vânzarea și negocierea, marketingul și 

poziționarea, creativitatea și inovarea, digitalizarea afacerii, planul de afaceri. 

Reprezentanţa CAFR de la Iaşi este partener local al evenimentelor iar printre trainerii 

şi speakerii „Atelierelor de antreprenoriat” se numără şi auditori financiari, membri ai 

Camerei, precum doamna Mirabela Miron, compania Avisso. 

 

Pentru mai multe informaţii (click aici). 

 

 

14. Conferința națională a Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi  

din România 

 

8 aprilie 2017, Bucureşti 

 

În data de 08 aprilie 2017, la București, Hotel Rin a avut loc Conferinţa Naţională a 

Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România, pentru alegerea 

membrilor Consiliului Superior, precum şi a Preşedintelui. 

  

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

Preşedintele conf. univ. dr. Gabriel Radu, care a adresat invitaţilor şi participanţilor, un 

mesaj de salut din partea Consiliului CAFR. 
 

 

 

 

 

http://iasulinafaceri.ro/start-ateliere-de-antreprenoriat-de-la-iasi-lista-speakerilor/
http://ceccar.ro/ro/?page_id=5615
http://ceccar.ro/ro/?page_id=5650
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15. Conferinţa ordinară anuală a Camerei Consultanţilor Fiscali 

22 aprilie 2017, Bucureşti 

 

În data de 22 aprilie 2017, s-a desfăşurat la Palatul Patriarhiei din Bucureşti, Conferinţa 

ordinară anuală a Camerei Consultanţilor Fiscali (CCF).  

Pe ordinea de zi a lucrărilor s-au aflat şi alegeri pentru desemnarea membrilor 

Consiliului superior, ai Comisiei de auditori statutari şi ai Comisiei de apel. 

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

Preşedintele conf. univ. dr. Gabriel Radu, care a adresat invitaţilor şi participanţilor un mesaj 

de salut din partea Consiliului CAFR. 

 

Pentru noua structură a Consiliului Superior click aici. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ccfiscali.ro/evenimente/1361-dan-manolescu-presedinte-ccf
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 ACTUALITĂŢI INTERNAŢIONALE 

Studii, opinii, articole 

 

16. Stadiul implementării reformei în audit în statele membre ale UE – situaţie 

actualizată în luna martie 2017 

 

La nouă luni după termenul limită de punere în aplicare a legii reformei auditului în 

statele membre ale UE, a fost actualizată situaţia privind stadiul implementării acesteia în 

legislaţiile naţionale. 

Au fost analizate deciziile statelor membre şi trecute în revistă rezultatele potenţiale 

pentru opţiunile-cheie privind: Furnizarea serviciilor non-audit; Rotaţia obligatorie a firmei 

de audit; Organizarea supravegherii publice. 

Pentru mai multe informaţii cu privire la situaţia actuală în ceea ce priveşte punerea în 

aplicare a legii în diferitele state membre ale UE, Grupul de Contact European – un grup 

informal al celor mai mari şase reţele de contabilitate din UE – a creat o bază de date on-line 

disponibilă la: http://www.8cld.eu.  

Pentru actualizarea din luna martie (click aici) 

Sursa: https://www.accountancyeurope.eu/ 

 

17. Strategia pentru 2017-2021 a Consiliului pentru Standarde Internaţionale de 

Educaţie Contabilă 

Consiliul pentru Standarde Internaționale de Educație Contabilă (IAESB) este unul 

dintre consiliile independente de pe lângă IFAC şi este responsabil de elaborarea 

standardelor de educație, a îndrumărilor și a documentelor de informare care sunt folosite de 

organismele membre la elaborarea strategiei și programei de formare a profesioniștilor 

contabili. 

Având în vedere că standardele de educație reprezintă o prioritate pentru activitatea 

IAESB, este extrem de important să se furnizeze asistență pe parcursul elaborării 

standardelor, precum și o comunicare permanentă și consultări cu toate părțile interesate. În 

acest context, IAESB a publicat recent Strategia pentru 2017-2021 și Planul de acțiune pentru 

2017-2018. 

Pentru a consulta comunicatul de presă integral vă invităm să accesați pagina IAESB 

dedicată acestui subiect. 

 

 

http://www.8cld.eu/Pages/Index.aspx
https://www.accountancyeurope.eu/wp-content/uploads/Audit-policy-implementation-state-of-play_March-2017.pdf
https://www.accountancyeurope.eu/
https://www.ifac.org/publications-resources/iaesb-strategy-2017-2021-and-work-plan-2017-2018
https://www.ifac.org/publications-resources/iaesb-strategy-2017-2021-and-work-plan-2017-2018
http://www.ifac.org/news-events/2017-03/iaesb-strategy-focuses-accounting-education-standards-development-support
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18.  Un nou document din seria „Viitorul raportării corporative”  

Accountancy Europe a publicat recent o continuare la documentul Cogito din 2015 

„Viitorul raportării corporative – dinamica schimbării”. Această nouă publicație reprezintă 

un rezumat al răspunsurilor primite la primul document, atât prin corespondență, cât și pe 

parcursul mai multor evenimente publice și private. 

Conform comunicatului de presă al Accountancy Europe, există „trei direcții pe care se 

poate lucra pentru a progresa în domeniul raportării corporative: 

- Aprofundarea conceptului CORE & MORE; 

- Susținerea coordonării și dezvoltării raportării informațiilor nefinanciare; 

- Continuarea cercetării asupra impactului tehnologiei și a beneficiilor acesteia, ca 

motor și facilitator al schimbărilor în raportare”. 

Pentru fiecare dintre aceste direcții detaliate în acest recent document sunt redate 

observații relevante primite din partea respondenților (printre aceștia numărându-se 

persoane care întocmesc situații financiare, utilizatori, auditori, cadre universitare, 

reprezentanți ai organismelor de reglementare și legiuitori din întreaga Europă), precum și 

recomandări pentru fiecare din ariile de interes de mai sus. 

Documentul complet și comunicatul de presă aferent pot fi consultate pe website-ul 

Accountancy Europe. 
 

 

19. Un nou raport publicat de Fondul European pentru Investiții și Accountancy 

Europe 

Accountancy Europe a anunțat recent publicarea raportului „Criza capitalului de risc 

pentru întreprinderile europene în expansiune” elaborat de către Fondul European pentru 

Investiții (AFME) la care și-au adus contribuția Accountancy Europe și alte părți interesate 

implicate în finanțarea ofertelor publice pre-inițiale (IPO) (Rețeaua European Crowd 

Funding, EuroNext, London Stock Exchange Group, Nasdaq și alții). 

Așa cum se notează în „Cuvântul înainte” din document: „Raportul are obiectivul să 

explice situația de pe piața financiară pentru întreprinderile mici și mijlocii din Uniunea Europeană 

care sunt în expansiune, precum și provocările cu care se confruntă acestea în procesul de accesare a 

fondurilor esențiale în etapele inițiale.” 

Puteți accesa și descărca raportul pe pagina internet Accountancy Europe dedicată 

documentului. 

 

 

https://www.accountancyeurope.eu/publications/pursuing-conversation-future-corporate-reporting/?_cldee=aW50ZXJuYXRpb25hbEBjZWNjYXJvLnJv&recipientid=contact-76922cc1bc6ee61180e1c4346bad508c-0124fcb2b6dd4b878a325975eba9b79a&esid=147ca9f9-140b-e711-80f2-c4346bad5038&urlid=0
https://www.accountancyeurope.eu/publications/pursuing-conversation-future-corporate-reporting/?_cldee=aW50ZXJuYXRpb25hbEBjZWNjYXJvLnJv&recipientid=contact-76922cc1bc6ee61180e1c4346bad508c-0124fcb2b6dd4b878a325975eba9b79a&esid=147ca9f9-140b-e711-80f2-c4346bad5038&urlid=0
https://www.accountancyeurope.eu/publications/shortage-risk-capital-europes-high-growth-businesses/?_cldee=YWVfZmxvcmluZG9icmVAY2VjY2Fyby5ybw==&recipientid=contact-1c8efe0d7e6fe61180e1c4346bacceb8-144162ff7d294d219bcbe672ced8e518&esid=3ec343f5-fb15-e711-80f8-c4346bad622c&urlid=8
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20. Raportarea integrată: cantitativă sau calitativă?  

Înregistrare video cu Dr. Sean Stein Smith DBA, CMA, CPA, CGMA, CFE, Assistant 

Professor of Professional Practice, Rutgers University  

„În prezent, din datele colectate privind raportarea integrată, rezultă că aceasta este, inerent, 

calitativă.”, potrivit opiniei Dr. Sean Stein Smith. „Probabil că, în timp, conceptul general de 

raportare integrată va pune accentul mai mult pe cantitativ şi, pe o scară mai largă, toate datele vor fi 

incluse în raportarea integrată.”   

Materialul video integral aici 

 

Sursa: https://www.ifac.org/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.ifac.org/global-knowledge-gateway/author?author=191519
https://www.ifac.org/global-knowledge-gateway/business-reporting/discussion/integrated-reporting-quantitative-or
https://www.ifac.org/
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 NOUTĂŢI EDITORIALE 

21. Revista „Audit Financiar” nr. 2/2017 

 

Din sumar: „Structura financiară care indică tarifele percepute de auditori”, 

„Implicaţiile adoptării IFRS asupra investiţiilor străine directe în cadrul ţărilor sărace”, 

„Taxonomia organizaţională CSR şi caracteristicile locurilor de muncă din perspectiva 

performanţei: studiu de caz – IMM”, „Costurile ascunse ale internalizării serviciilor de 

contabilitate într-o companie”, „Rolul implementării sistemelor de control în prevenirea 

corupţiei la nivelul entităţilor publice din România”, „Evoluţii sectoriale în fostele ţări 

comuniste, state membre ale UE”, „Aspecte privind auditul intern al stocurilor”. 
 

 

 

 

Pentru acces rapid click aici. 

Pagina de Facebook a revistei „Audit Financiar”. 

 

 

 

http://revista.cafr.ro/RevistaDetalii_RO?Cod=1077
https://www.facebook.com/revistaauditfinanciar/?hc_ref=PAGES_TIMELINE&fref=nf

