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Mesajul Consiliului cu prilejul anului nou
CAFR a continuat și în anul 2016 procesele de comunicare, deschidere și transparență
atât față de instituțiile și partenerii importanți din România și din străinătate, mediul de
afaceri și supraveghere cât și față de membrii săi. Consiliul Camerei Auditorilor Financiari
din România vă mulțumește pentru încrederea și sprijinul pe care le-ați acordat profesiei.
Avem convingerea că și în anul 2017 veți fi alături de profesie și împreună vom găsi cele mai
bune soluții pentru implementarea reformei de audit în România astfel încât interesul
societății și încrederea publicului în serviciile oferite de auditori să crească, așa cum se
întâmplă și la nivel internațional.
În preajma sărbătorilor de iarnă, Consiliul Camerei Auditorilor Financiari din România
vă dorește multă sănătate, cât mai multe realizări profesionale și să petreceți minunat aceste
clipe de sărbătoare alături de cei dragi dumneavoastră.
Dorim sa mulțumim tuturor partenerilor cu care CAFR a lucrat și a reușit să
consolideze încrederea publicului în profesia de audit în România: Ministerul Finanțelor
Publice, Ministerul Fondurilor Europene, Curtea de Conturi a României, Banca Națională a
României, Autoritatea de Supraveghere Financiară, Agenția Națională pentru Achiziții
Publice, Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor, Direcția Generală
Anticorupție, Consiliul pentru Supravegherea în Interes Public a Profesiei Contabile, Camera
de Comerț și Industrie a României, Coaliția Națională pentru Modernizarea României,
Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România, Asociația Națională a
Evaluatorilor Autorizați din România, Uniunea Profesiilor Liberale din Romania, Camera
Consultanților Fiscali, Uniunea Națională a Practicienilor în Insolvență din România. De
asemenea dorim să mulțumim partenerilor din mediul Universitar: Asociația Facultăților de
Economie din România, Academia de Studii Economice, Universitatea de Vest, Universitatea
"Babeş-Bolyai" din Cluj, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, Universitatea
„Transilvania” din Brașov. Totodată ne exprimăm gratitudinea și celorlalți colaboratori care
au fost alături de noi.
Vă mulțumim tuturor, vă asigurăm de consolidarea parteneriatului nostru și vă dorim
Sărbători fericite !
La mulţi ani și un 2017 cât mai bun!
Conf. Univ. Dr. Gabriel RADU, Președintele Consiliului CAFR

 ȘTIRILE EDIȚIEI
1. Accountancy Europe - Organizația „umbrelă” a contabilității și auditului
european
7 decembrie 2016, Bruxelles
Celebrarea a 30 de ani - un nou început pe o fundație solidă
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„Un nou început pe o fundație solidă”, aceasta este gândirea Federației Europene a
Experților Contabili (FEE) la cea de-a 30-a aniversare, sărbătorită pe 7 decembrie 2016. A venit
momentul să privim în urmă, la ceea ce a realizat FEE, de acum Accountancy Europe - însă, și
mai important, ne aflăm într-un moment de punere în scenă a viitorului, cu o nouă denumire,
o nouă imagine, un nou website, și, mai ales, o nouă filozofie: „Because people count/Pentru că
oamenii sunt cei care contează”.
„Este mai mult decât o simplă schimbare de logo.”, declară Olivier Boutellis-Taft,
Directorul Executiv. Domnia sa afirmă, rememorând, „Cred că a existat o vreme când noi,
contabilii, comunicam cu alți contabili. Acum, comunicăm cu toată lumea.” O sursă de sfaturi
pentru politicieni, un laborator de idei prin evenimentele și publicațiile noastre, un susținător
al membrilor noștri, vocea profesiei contabile, și - cel mai important - activitatea în interesul
public în beneficiul societății ca întreg. „Am relaționat din ce în ce mai mult cu celelalte părți
interesate, precum ONG-urile, și am descoperit că și societatea, la rândul ei, a început să comunice cu
noi”.
La această aniversare din decembrie 2016, în prezența a mai mult de 500 de persoane
interesate, printre care dl. Gabriel Radu, Președintele CAFR și dl. Ciprian Mihăilescu Primvicepreședintele Consiliului CAFR a fost lansată oficial noua imagine.
Este vorba despre o nouă denumire „Accountancy Europe” și un nou logo - o literă
„A” simplificată, încoronată cu un punct. „Mai simplu, mai amplu, orientat mai mult către
exterior.”, spune dl. Olivier Boutellis-Taft referitor la procesul de rebranding.
Accountancy Europe este transparentă, directă, și „pune punctul pe A”.
Dată fiind situația economică actuală a Europei, următorii 30 ani se anunță palpitanți
pentru Accountancy Europe și poate, marcați de provocări. Construind pe o fundație solidă,
Accountancy Europe va continua să îi aducă pe oameni împreună pentru a îi informa în
dezbateri publice asupra politicilor economice din Europa și nu numai.
Pentru comunicatul integral (click aici).
Vizitați site-ul Accountancy Europe aici.

2. „În următorii 30 de ani remodelăm încrederea, integritatea și transparența”
- Interviu cu Olivier Boutellis-Taft, director executiv al Accountancy Europe 7 decembrie 2016, Bruxelles

La sărbătorirea celei de-a 30-a aniversări a Federației Europene a Experților Contabili
(FEE) și cu ocazia relansării acesteia ca „Accountancy Europe”, Directorul Executiv Olivier
Boutellis-Taft explică de ce motto-ul „încredere, siguranță, transparență” este acum mai mult
ca oricând la ordinea zilei și în lumina reflectoarelor.
O aniversare, mai ales una importantă ca cea a 30 de ani de reprezentare a
contabililor, auditorilor și consultanților din Europa, este un prilej de a privi atât înspre
viitor, cât și înspre trecut. Ne puteți spune de ce a fost fondată FEE și care credeți că sunt
realizările organizației din 1986 și până în prezent?
Organizația a fost înființată pentru a asigura comunicarea între contabili. Ulterior au
intrat în ecuație și autoritățile de reglementare, precum şi alți experți din domeniu, prin
urmare contabilii au ajuns să comunice cu experții şi cu politicienii.
În prezent, ne orientăm mai mult pe exterior, ascultăm și relaționăm și cu părțile
interesate, cu politicienii, cu ONG-urile, cu societatea în sensul larg.
Modelul de organizare actual este o ierarhizare „pe orizontală”, experiență extinsă,
eliminarea barierelor de comunicare, sensibilizarea unui public mai larg şi avem seminarii
digitale unde se poate face schimb de idei.
De ce este acum momentul potrivit pentru o „resetare”?
Până la urmă, suntem „furnizori de încredere”. Și, după cum bine știm cu toții,
profesia contabilă traversează o perioadă în care a fost intens pusă sub lupa publicului.
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Pentru că se spune: „să nu irosești o criză”, considerăm că aceasta este o ocazie de a ne
reinventa.
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Ca profesie, existăm pentru a deservi interesul public, al societății ca întreg. Așa cum
se exprimă fără echivoc prin noul brand, nucleul activității noastre sunt oamenii, „because
people count/pentru că oamenii sunt cei care contează”.
Care sunt cele mai importante provocări cu care se confruntă profesia?
Automatizarea, oamenii și aparatura, oamenii și inteligența artificială. Cred că de fapt,
oamenii vor conta și mai mult, pentru că vor aplica abordări mai strategice. Computerele pot
procesa, însă oamenii sunt cei care au capacitatea de a interpreta datele.
Este în același timp o oportunitate, dar și o amenințare, desigur. Îi îndemnăm pe
membrii noștri: „Folosiți tehnologia în avantajul dumneavoastră!” şi contribuim cu idei.
Ați menționat că lucrați cu ONG-uri, care, în trecut, criticau foarte mult profesia?
ONG-urile reprezintă vocea societății - acum mai mult ca niciodată trebuie să ascultăm
societatea și să ne implicăm.
De-a lungul anilor, am lucrat la construirea unor relații cu organizații precum Oxfam și
Transparency International. De exemplu, cu Transparency International lucrăm în domeniul
măsurilor de combatere a spălării banilor. Lucrăm la proceduri de verificare a noilor clienți, la
obligațiile legale în UE și la reglementarea activității de prevenire a spălării banilor și oferim
Parlamentului European informații privind rezultatele obținute în practică.
Care este poziția Accountancy Europe în ceea ce privește raportarea pe fiecare țară?
Dintotdeauna ne-am pronunțat în favoarea transparenței. Este necesară transparența în
ceea ce privește locul unde îşi desfășoară activitatea o companie și unde își plătește taxele și
impozitele. Taxele și impozitele sunt un aspecte care țin de societate ca întreg, prin urmare un
aspect de supus dezbaterii publice. Ascultarea societății civile și transmiterea aspectelor
menționate de reprezentanții acesteia către factorii de decizie politică sunt parte integrantă
din abordarea noastră.
Chiar dacă nu mai ține prima pagină a ziarelor, criza din zona Euro nu a dispărut?
Nu. Există dezbateri ample în ce priveşte activele bancare, rolul standardelor de
contabilitate, datoriile suverane, contabilitatea în sectorul public, precum și asupra finanțelor
publice. Când vine vorba de diferitele standarde de contabilitate în sectorul public din
Europa, putem oferi o cantitate notabilă de informații, experiență și cunoștințe.
O altă întrebare evidentă este cum reușește FEE, și de acum Accountancy Europe, să
îi reprezinte pe membrii membrilor săi, având în vedere că aceștia variază de la mari
conglomerate multinaționale la practicieni individuali. Cum reușiți să gestionați această
discrepanță între mic și mare?

Ne străduim, deși nu este ușor - însă forța noastră rezidă în diversitate. Reprezentăm
atât sectorul public, cât și cel privat, de la mari firme multinaționale la echipe formate din soț
și soție și firme cu un singur practician.
Firmele mai mici sunt la rândul lor extrem de importante, pentru că deservesc IMMurile care reprezintă 99% din companiile din Europa. Încercăm să integrăm perspectiva
acestor contabili din IMM-uri în toate acțiunile noastre. În plus, avem inițiative specifice
pentru IMM-uri, de exemplu accesul la finanțare, precum și o serie de lucrări care îi
informează pe contabilii din IMM-uri cum pot să vină cel mai bine în sprijinul clienților lor.
Sursa: Accountancy Europe

3. Rezultatele examenului de competenţă profesională
- sesiunea noiembrie 2016 În data de 12.12.2016 la ora 19,30 pe site-ul CAFR au fost publicate rezultatele
examenului de competență profesională care s-a desfășurat în luna noiembrie 2016.
Rezultatele au putut fi contestate în termenul legal prevăzut de Regulamentul de
organizare şi desfăşurare a examenului, până miercuri, 14.12.2016 ora 19,30.
Examenul s-a desfăşurat pe parcursul a 3 zile, astfel:
- 19 noiembrie 2016 - proba teoretică (P1) - din 272 candidati prezenti un numar de 196 au
obtinut note peste 6
-20 noiembrie 2016 - proba grilă (P2) obtinut note peste 6

din 337 candidati prezenti un numar de 275 au

- 26 noiembrie 2016 - proba practică (P3) - din 239 candidati prezenti un numar de 205 au
obtinut note peste 6
În urma examenului de competenţă profesională, din noiembrie 2016 un numar de 187
au fost declaraţi admişi ca auditori financiari.
Dorim să felicităm toți candidații care au promovat examenul !
Pentru rezultatele finale puteți accesa link
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 PREGĂTIRE PROFESIONALĂ
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4. Fişa de pregătire profesională pentru anul 2016
Stimaţi colegi, auditori financiari,
Vă reamintim că până în data de 31.12.2016 aveţi obligaţia de a depune fişa individuală
de pregătire profesională aferentă anului 2016.
În acest sens, vă rugăm să vă asiguraţi că aţi îndeplinit condiţiile privind pregătirea
obligatorie, fie că aţi optat pentru sistemul clasic, fie pentru cel e-learning, prin verificarea
prezenţei pe platformă.
Formularul Fişei de pregătire se găsește pe site-ul Camerei la secţiunea: „Pregătire
profesională/Formulare” și poate fi depus personal sau trimis prin e-mail la adresa:
invatamant.admitere@cafr.ro, prin fax la nr. 031.433.59.40, sau prin poştă împreună cu
documentele solicitate.
Vă reamintim că depunerea fişei individuale de pregătire profesională constituie
una din condiţiile care trebuie îndeplinită pentru a putea participa la Conferinţa anuală a
CAFR.

 DIN AGENDA CAFR
▪ Evenimente profesionale pe plan intern
5. Întâlnire a Prim-ministrului Dacian Cioloș cu UPLR și invitații săi

În data de 28 noiembrie 2016, a avut loc la Hotelul Athenee Palace Hilton, o întâlnire a
reprezentanților majorității asociaţiilor membre ale Uniunii Profesiilor Liberale din România
(UPLR), precum și ai unor asociații invitate, cu prim-ministrul Guvernului României,
Domnul DACIAN CIOLOŞ, care a fost însoţit de Domnul DRAGOŞ PÎSLARU, Ministrul
Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice.
Scopul acestei întâlniri, din perspectiva UPLR, a fost să identifice poziția primministrului cu privire la situația socio-economică a României la final de mandat, parcursul
previzibil în viitorul imediat, precum și măsura în care programul „România 100”, lansat de
domnul Dacian Cioloș, implică și recunoaște locul și rolul profesiilor liberale.
Domnul Emilian Radu, Președinte al UPLR, a subliniat faptul că sectorul socioeconomic al profesiilor liberale este unul distinct faţă de celelalte sectoare ale economiei,
respectiv industrie, agricultură sau comerț, specificitatea fiindu-i conferită de faptul că
membrii profesiilor liberale îşi desfăşoară activitatea în considerarea unor valori comune
înscrise în documente specifice cum ar fi statutul sau codul de etică, incluzând înalta calificare
profesională, respectarea unor standarde tehnico-profesionale în continuă evoluție, calitatea
și confidenţialitatea serviciilor, responsabilitatea personală, independenţa, formarea
profesională continuă, obligativitatea asigurării de răspundere civilă profesională etc.
Președintele UPLR a precizat că fiind unanim recunoscut faptul că profesiile liberale
servesc interesul public și, deși acționează în condițiile unei economii de piață, nu profitul
este criteriul prim al succesului lor, ci calitatea serviciilor prestate în interesul suprem al
beneficiarilor.
Președintele UPLR a precizat că, de mai mulți ani, unele guverne din Uniunea
Europeană au adoptat măsuri agresive de dereglementare a profesiilor liberale, uitând că
profesiile liberale nu pot și nu trebuie să fie doar un teren al liberei investiții în afara unor
reglementări care să servească nu numai profitului, ci și interesului public.
Predictibilitatea legislației fiscale și nu numai, inclusiv evitarea impunerii unei
presiuni fiscale suplimentare asupra profesiilor liberale sunt chestiuni care preocupă în egală
măsură profesiile liberale.
Domnul DACIAN CIOLOȘ, prim-ministru al Guvernului României, a apreciat că
această întâlnire a fost una utilă pentru că i-a oferit prilejul să cunoască mai bine un sector de
activitate foarte important pentru societatea românească, astfel încât politicile publice pe care
Guvernul le promovează faţă de acest sector să asigure o dezvoltare ascendentă a acestuia.
Domnul Dacian Cioloș a evocat câteva dintre principiile de guvernare si proiectele
naționale ale platformei „Romania 100”, precizând că acestea sunt doar o parte din cele avute
în vedere și că la nivel de detaliu există toate premisele ca profesiile liberale să-și regăsească
rolul și locul la care aspiră.
Președinții sau vicepreședinții asociațiilor de profesii liberale prezente au fost unanimi
în a aprecia disponibilitatea Domnului prim-ministru Dacian Cioloș și a Domnului Ministru
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Dragoș Pîslaru de a se întâlni cu reprezentanții asociațiilor de profesii liberale
subliniindu-se că este pentru prima oară când un prim-ministru în funcție onorează un astfel
de eveniment.
Pentru mai multe detalii puteți accesa următorul link.
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6. Întâlnire de lucru între auditori şi stagiari
8 decembrie 2016, Timişoara
În data de 8 decembrie 2016 la sediul Reprezentanței CAFR de la Timișoara o parte
dintre auditorii financiari și stagiarii din zonă s-au reunit într-o întâlnire-dezbatere, în cadrul
căreia dl. Ioan Minda, membru al Consiliului Camerei a prezentat aspectele cheie ale
„Noului raport de audit”, temă care a constituit unul dintre subiectele cursurilor e-learning.
Principalele puncte atinse în prezentare au fost:







Raportarea extinsă în audit – motivații
De când se aplică noile standarde?
Principalele modificări – ISA 700
Aspecte – cheie de audit
Noua structură a raportului
Avantajele noului raport

Prezentarea a fost urmată de discuţii pe marginea modificărilor impuse de noile
reglementări europene în materie de audit.
▪ Evenimente profesionale pe plan extern

7. Adunarea Generală a membrilor Accountancy Europe (FEE)
7 decembrie 2016, Bruxelles
În intervalul 6-7 decembrie 2016 a avut loc la Bruxelles Adunarea Generală a
membrilor FEE care a avut ca subiecte principale: aniversarea a 30 de ani de la înființarea
Organizației, rebranding-ul organizației europene din FEE în „Accountancy Europe” (AE),
începutul mandatului de Președinte al domnului Edelfried Schneider, desemnarea
vicepreședinților, alegerea Președintelui adjunct pentru următorii doi ani, aprobarea
bugetului pentru 2017 dar și prezentarea raportului pentru anul care a trecut.

Din partea CAFR au participat la acest eveniment dl. Gabriel Radu, Președinte al
Consiliului CAFR, dl. Ciprian Mihăilescu, Prim vice-președinte al Consiliului CAFR și dna.
Anca Țiura, șef departament Marketing, Comunicare și Relații Internaționale.
În deschiderea evenimentului a avut loc o sesiune de discuții și prezentări. Importanţa
comunicării a fost exemplificată prin Campaniile de Presă din Suedia, Franța, Germania și
Danemarca dar și prin planurile de acțiune în cazul crizelor de imagine ale ACCA și ICAEW,
în raport cu trei întrebări:
- Cum vrem să fie văzută profesia europeană (de către un public extern)? De ce este
atât de important?
- Cum a făcut faţă organizația dumneavoastră unei crize de imagine?
- Cum încorporaţi focusul extern în organizația dumneavoastră? În discuțiile de la
nivelul Consiliului, cu echipa etc.?
Scopul sesiunii a fost acela de a oferi teme de gândire, de a împărtăși experiențe, de a
primi un punct de vedere privind Accountancy Europe, strategia în materie de comunicații,
precum și promovarea Rețelei de Comunicare.

8. Întâlnirea Reţelei de comunicare a Accountancy Europe (FEE)
6 decembrie 2016, Bruxelles
În data de 6 decembrie a avut loc la Bruxelles, cea de a 3-a întâlnire a Rețelei de
Comunicare a FEE, actuala Accountancy Europe (AE), la care din partea CAFR a participat
dna. Anca Țiura, șef departament Marketing, Comunicare și Relații Internaționale. Temele
discutate au vizat promovarea valorilor profesiei, integritatea, fiscalitatea, combaterea
corupției și a fraudei.
Întâlnirea s-a bucurat și de prezența noului Președinte al AE Edelfried Schneider, a
directorului IFAC, Russell Guthrie și a şefului comunicării organizației internaționale
Nathaniel Webb care au prezentat viziunea globală în materie de comunicare a profesiei, dar
și a profesioniștilor din domeniul Relațiilor Internaționale și Comunicării din Anglia,
Germania, Suedia, Danemarca, Olanda, Cipru, Spania, Irlanda și Norvegia.
Subiectele atinse au fost etica și promovarea eticii în interiorul și exteriorul profesiei,
dificultățile de atragere a tinerilor către această profesie, rebranding-ul organizaţiei din FEE
în Accountancy Europe - motivație, perspective și promovare.
Au fost prezentate campaniile de imagine ale Centrului Antifraudă al CIPFA dar și a
Curții de Conturi din Marea Britanie, campaniile de reidentificare și repoziționare realizate de
organizațiile naționale.
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9. Adunarea membrilor Proiectului Common Content
19 decembrie 2016, Roma
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Ca răspuns la tendinţa de globalizare a economiei, la piața unică și la curentul de
reglementare europeană armonizată, zece organisme profesionale de renume din Europa
conlucrează pentru a își armoniza calificările lor profesionale sub denumirea de „Common
Content”
În data de 19 decembrie 2016 la Roma s-a desfăşurat întâlnirea membrilor Proiectului
Common Content, unde Camera Auditorilor Financiari din România a fost reprezentată de
dna. Cristina Cerbu director executiv.
Discuțiile au avut în prim plan noua strategie a Proiectului, planul de acțiune pentru
implementarea acestei strategii, nominalizarea de noi membri în comisiile și comitetele de
lucru, evoluțiile legate de politica de audit a UE și evoluțiile în strategia referitoare la
calificările profesionale, relația cu Accountancy Europe, evoluțiile în ceea ce privește
autoritățile de audit, de supraveghere și Comitetul organismelor europene de audit de
supraveghere (CEAOB) și ESMA.
În vederea acceptării ca membru cu drepturi depline, CAFR se află în procesul de
analiză a standardelor proprii educaţionale şi a finalizat prima parte a autoevaluării. În cadrul
discuţiilor s-a prezentat stadiul autoevaluării la nivelul CAFR precum si planul de acțiune
pentru parcurgerea următorilor pași.

 ALTE INFORMĂRI
10. Raportul de activitate pentru anul 2016
Stimați colegi - auditori financiari,
Vă anunțăm că, începând cu data de 01.01.2017 puteți completa Raportul de activitate
aferent anului 2016. Având în vedere că termenul de depunere al Raportului este 31.03.2017,
pentru a fluidiza procesul de depunere şi pentru a evita blocarea sistemului informatic, avem
rugămintea să îl completaţi şi să îl depuneţi în timp util.
Pentru eventuale probleme întâmpinate la completare sau depunere, vă rugăm să ne
contactaţi la următoarele numere de telefon:
Pentru probleme profesionale – Departamentul de Monitorizare, Control şi
Competenţă Profesională: 031.433.59.43.

Pentru probleme legate de completarea Raportului – Departamentul Servicii pentru
Membri: 031.433.59.46.
Pentru probleme tehnice – I.T. CAFR: 0731.031.037.
- Reprezentanţa regională IAŞI (judeţele: Bacău, Botoşani, Iaşi, Neamţ, Suceava,
Vaslui, Brăila, Galaţi, Vrancea): 031.433.59.33; 0731.031.030; 0730.025.739.
- Reprezentanţa regională BRAŞOV (judeţele: Braşov, Covasna, Harghita, Mureş,
Prahova, Sibiu): 031.433.59.31; 0731.031.029.

- Reprezentanţa regională CLUJ-NAPOCA (judeţele: Alba, Bihor, Bistriţa-Năsăud,
Cluj, Maramureş, Satu Mare, Sălaj): 031.433.59.32; 0756.133.170.
- Reprezentanţa regională TIMIŞOARA (judeţele: Arad, Caraş-Severin, Hunedoara
Timiş): 031.433.59.34; 0731.031.028.

11. Declarația privind respectarea criteriilor pentru buna reputație a auditorului
financiar
Stimați colegi,
Vă reamintim că până la data de 04.10.2016 membrii Camerei au avut obligația de a
transmite Declaraţa semnată privind respectarea criteriilor pentru buna reputaţie, care se
găsește sub formă de Anexă la Hotărârea Consiliului CAFR nr. 27/28.03.2016 pentru
aprobarea Normelor privind buna reputaţie a auditorului financiar.
Formularul de Declarație se găsește pe site-ul site-ul CAFR, la rubrica
Legislație/Hotărâri ale CAFR/Hotărâri în vigoare (click aici).
Rugăm auditorii financiari, indiferent de statutul de membru pe care îl au, de
membru activ sau nonactiv, să își îndeplinească această obligaţie cât mai urgent!
Începând cu anul 2017, pentru acordarea vizei anuale auditorii financiari trebuie să
îndeplinească condițiile stabilite prin Normele CAFR și să aibă depusă Declarația privind
respectarea criteriilor pentru buna reputaţie așa cum este prevăzută în Hotătârea Consiliului
CAFR nr. 27/2016, pentru anul 2017.
HOTĂRÂREA Consiliului CAFR cu privire la acordarea vizei pentru anul 2017 auditorilor
financiari care îndeplinesc cerințele stabilite prin reglementările Camerei Auditorilor Financiari din
România și care au depusă Declarația privind respectarea criteriilor pentru buna reputaţie este
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aprobată de către Consiliul CAFR și urmează a fi publicată în Monitorul Oficial al României,
Partea I.
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12. Ghidul de bune practici pentru raportarea de către auditorii financiari a tranzacțiilor
suspecte de spălare a banilor și de finanțare a terorismului
Hotărârea Consiliului CAFR nr. 103 din 28 noiembrie 2016 privind aprobarea Ghidului
de bune practici pentru raportarea de către auditorii financiari a tranzacțiilor suspecte de spălare a
banilor și de finanțare a terorismului a fost publicată în Monitorul Oficial al României nr.1007 bis
din 15.12.2016 și poate fi consultată pe site-ul CAFR accesând următorul link.

13. Viitorul Auditului - Prof. Arnold Schilder, Președintele IAASB
Președintele IAASB dl. Prof. Arnold Schilder a luat cuvântul recent, în cadrul
conferinței ACCA-Grant Thornton, din Bruxelles, Belgia pe tema „Viitorului auditului”.
Textul integral al discursului este disponibil on-line aici
Consiliul pentru Standardele Internaționale de Audit și Asigurare (IAASB) este un
organism independent de stabilire a standardelor, care servește interesul public prin
stabilirea unor standarde internaționale de înaltă calitate pentru audit, asigurare, precum și
alte domenii conexe, precum și prin facilitarea adoptării și punerii în aplicare a acestora.
Procedând astfel, IAASB îmbunătățește calitatea și consecvența practicii în întreaga lume și
consolidează încrederea publicului în profesia de audit la nivel mondial.
Sursa: www.ifac.org

14. Prioritățile IASB până în 2021: Un interviu cu Hans Hoogervorst, Președinte al IASB
Consiliul pentru standarde internaționale de contabilitate (IASB) este un organism
independent, care elaborează și aprobă Standardele Internaționale de Raportare Financiară
(IFRS-uri). IASB, își desfășoară activitatea sub supravegherea Fundației IFRS. IASB a fost
format în 2001 pentru a înlocui Comitetul pentru Standarde Internaționale de Contabilitate.

Hans Hoogervorst, Președinte al Consiliului pentru Standarde Internaționale de
Contabilitate (IASB), explică de ce consiliul face o consultare a agendei proprii, la fiecare cinci
ani. În timp ce IASB este in prezent axat pe finalizarea activității sale cu privire la asigurări și
a cadrului său conceptual, dl Hoogervorst constată că tema consiliului pentru viitor este "O
mai bună comunicare." IASB intenționează de asemenea să angajeze un program riguros de
cercetare pentru a dirija procesul de stabilire a standardelor pentru a deveni mai eficiente.
Pentru a putea vizualiza întreg interviul (click aici)
Sursa: IFAC
15. „InfoAudit” – 2 ani de apariţie
Luna decembrie a acestui an marchează doi ani de la apariţia primului număr al
newsletter-ului „InfoAudit”. În acest interval de timp ne-am străduit să vă aducem la
cunoştinţă evenimentele semnificative şi de actualitate pentru profesia noastră şi am căutat să
acoperim toate domeniile de interes atât din zona de reglementare cât şi din cea profesională,
din plan naţional şi internaţional.
În anul care vine ne vom concentra eforturile pentru a fi în continuare cât mai aproape
de necesităţile dumneavoastră de informare cu tot ce este nou şi de interes pentru profesie.
Ne dorim ca newsletter-ul „InfoAudit” să reprezinte şi în viitor unul dintre
principalele mijloace de comunicare ale Camerei cu membrii şi stagiarii, în care să cuprindem
toate informaţiile actuale şi importante pentru activitatea profesiei de auditor financiar.
În acest sens, vă invităm pe paginile noastre de Facebook și LinkedIn și ne dorim să ne
transmiteți sugestii privind ce alte tipuri de informații, pe care le considerați de interes pentru
dumneavoastră, ați dori să regăsiți în newsletter-ul „InfoAudit”.
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