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1. Punctul de vedere al Camerei Auditorilor Financiari din România, cu privire la
comunicatul de presă al Consiliului Concurenței, din cursul lunii ianuarie 2017

Camera Auditorilor Financiari din România a luat act de comunicatul de presă publicat
de către Consiliul Concurenței în luna ianuarie 2017, cu privire la sancționarea CAFR cu o
amendă în sumă de 819.322 lei (182.000 euro) pentru restricționarea concurenței pe piața
serviciilor de audit financiar.
Camera precizează că, până la această dată, decizia Consiliului Concurenţei nu a fost
comunicată, astfel încât nu se cunosc motivele care au stat la baza luării deciziei de
sancționare în urma deliberărilor membrilor plenului autorității de concurență din data de
13.12.2016.
Astfel, aşa cum s-a susținut și în cadrul audierilor în fața plenului Consiliului
Concurenței, Camera respinge acuzațiile privind încălcarea normelor de concurență, acuzații
care vizează reglementări adoptate începând cu primele organe de conducere ale CAFR și
publicate în Monitorul Oficial al României.
Planificarea timpului alocat unei misiuni de audit este un concept preluat din cuprinsul
direcțiilor de acțiune stabilite în sarcina României de către Banca Mondială și a fost folosit
exclusiv ca reper pentru verificarea calității misiunilor realizate de auditorii financiari,
membri ai CAFR. De asemenea, publicarea ex-post a nivelului mediu al onorariului orar
rezultat din activitatea de inspecție a calității misiunilor de audit statutar efectuată de CAFR
în anul precedent a fost o măsură de implementare a obligațiilor României privind
transpunerea Directivei 2006/43/CE.
Menționăm de asemenea că, la adoptarea reglementărilor care au format obiectul
investigației de concurență, CAFR a acționat în colaborare cu autoritățile de stat în domeniu,
asumându-și cu responsabilitate îndeplinirea obiectivelor și atribuțiilor care i-au fost
conferite, atât în scopul realizării obligațiilor pre-aderare ale României de asigurare a
conformității legislației românești din domeniul auditului cu acquis-ul comunitar, cât și în
scopul consolidării infrastructurii și calității serviciilor de audit pe piața din România, pentru
o mai bună credibilitate a situațiilor financiare.
CAFR își exprimă susținerea față de preocuparea Consiliului Concurenței pentru
respectarea principiilor liberei concurențe pe piața serviciilor de audit financiar și/sau pe
piața misiunilor pe bază de proceduri convenite, efectuate de auditorii financiari, membri ai
CAFR. În egală măsură, CAFR apreciază că existența unor reglementări care să instituie
mecanisme eficiente pentru asigurarea şi consolidarea calității serviciilor efectuate de către
auditorii financiari este fundamentală pentru exercitarea atribuțiilor care îi revin Camerei, în
calitate de autoritate națională competentă în domeniul auditului financiar.

Din această perspectivă, Camera urmează a analiza considerentele reținute de către
Consiliul Concurenței și, în măsura în care acestea se fundamentează pe o înțelegere corectă a
standardelor tehnice aplicabile în audit, va întreprinde toate demersurile necesare pentru
remedierea eventualelor deficiențe, astfel încât să se asigure alinierea atât cu cerințele
reglementărilor din domeniul concurenței, cât şi cu cerințele reglementările naționale și
europene din domeniul auditului.
Consiliul Camerei Auditorilor Financiari din România

2. Lista auditorilor financiari cu drept de vot la Conferința ordinară 2017
Vă informăm că, în data de 06.02.2017 la ora 17:00, CAFR a publicat pe site-ul propriu
„Lista membrilor Camerei cu drept de vot la Conferința ordinară organizată în anul 2017”, conform
Normelor pentru desemnarea reprezentanților auditorilor financiari la Conferința ordinară a
CAFR, aprobate prin Hotărârea Consiliului CAFR nr. 121/2016.
Lista membrilor Camerei cu drept de vot la Conferința ordinară organizată în anul 2017 o
puteţi consulta (aici).

3. Hotărâri ale Consiliului CAFR
Stimaţi auditori, membri ai CAFR
Vă informăm cu privire la două dintre hotărârile Consiliului CAFR adoptate în perioada
03.01.2017 – 15.01.2017:
• Hotărârea Consiliului CAFR nr. 1/13.01.2017 privind respectarea de către auditorii
financiari a cerințelor de pregătire profesională continuă, conform normelor și reglementărilor din
domeniu, aferentă anului 2016 .
Prin această hotărâre, termenul pentru efectuarea pregătirii profesionale continue
pentru anul 2016 s-a prelungit până la data de 31 ianuarie 2017.
În acest sens, auditorii financiari depun la Cameră, până la data de 31 ianuarie 2017,
documentele care atestă îndeplinirea unui număr de 40 de ore de formare profesională (20 de
ore structurate și 20 de ore nestructurate), conform Normelor emise de CAFR.
• Hotărârea Consiliului CAFR nr. 2/13.01.2017 privind modificarea Normelor pentru
desemnarea reprezentanților auditorilor financiari la Conferința ordinară a Camerei Auditorilor
Financiari din România organizată în anul 2017, aprobate prin Hotărârea Consiliului Camerei
Auditorilor Financiari din România nr. 121/2016, publicată în Monitorul Oficial nr. 42/16.01.2017.
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Prin această hotărâre au fost corelate prevederile cuprinse în Hotărârea nr. 01/2017 cu
cerinţele pentru desemnarea reprezentanților auditorilor financiari la Conferința ordinară
2017.
Astfel, potrivit Normelor pentru desemnarea reprezentanților auditorilor financiari la
Conferința ordinară 2017, membrii cu drept de vot sunt auditorii financiari înscriși în
Registrul public electronic la 31 decembrie 2016 și care și-au îndeplinit obligațiile către
Cameră, după cum urmează:
a) Au achitat cotizația fixă la termenele stabilite de Cameră pentru anul 2016, dar nu mai
târziu de 31 decembrie 2016;
b) Au achitat cotizația variabilă conform raportului de activitate pentru anul 2015 la
termenele stabilite de Cameră pentru anul 2016, dar nu mai târziu de 31 decembrie 2016;
c) Au depus raportul anual de activitate pentru anul 2015/declaraţia privind lipsa
activității pentru anul 2015, după caz, până cel târziu 31 decembrie 2016;
d) Au efectuat pregătirea profesională structurată (obligatorie) aferentă Programului de
pregătire profesională continuă 2016, până cel târziu 31 ianuarie 2017.

• Hotărârea Consiliului nr. 121/23.12.2016 privind aprobarea Normelor pentru desemnarea
reprezentanților auditorilor financiari la Conferința ordinară a Camerei Auditorilor Financiari
din România organizată în anul 2017 a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 1061/29.12.2016
şi poate fi consultată pe site-ul CAFR: (aici).

• Hotărârea Consiliului nr. 122/23.12.2016 cu privire la acordarea vizei pentru anul 2017
auditorilor financiari care îndeplinesc cerințele stabilite prin reglementările CAFR și care au
depus Declarația privind respectarea criteriilor pentru buna reputație a fost publicată în
Monitorul Oficial nr. 1059/29.12.2016 și poate fi consultată pe site-ul CAFR:(aici).

4. Cea mai nouă ediţie a Standardelor Internaţionale de Audit
Sub egida Camerei Auditorilor Financiari din România și în urma acordului de traducere
semnat cu Federația Internațională a Contabililor, începând din data de 8 Februarie va fi
disponibil în limba română Manualul de Reglementări Internaţionale de Control al
Calităţii, Audit, Revizuire, Alte Servicii de Asigurare şi Servicii Conexe.

Lucrarea, editată în 3 Volume, reunește:
 Standardele Internaţionale de Audit (ISA);
 Standardul Internaţional privind Controlul Calităţii (ISQC);
 Nota Internaţională privind Practica de Audit (IAPN);
 Standardele Internaţionale privind Misiunile de Asigurare (ISAE);
 Standardele Internaţionale privind Misiunile de Revizuire (ISRE);
 Standardele Internaţionale privind Serviciile Conexe (ISRS), și
 Cadrul pentru calitatea auditului.
Prezentul Manual de Reglementări Internaţionale de Control al Calităţii, Audit,
Revizuire, Alte Misiuni de Asigurare şi Servicii Conexe – Ediţia 2015, tradus de către CAFR
în decursul anului 2016, traducere adoptată de către Consiliul Camerei prin Hotărârea nr.
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115/2016, include standardele internaționale de audit care s-au revizuit sau care au fost nou
emise față de ediția precedentă tradusă de CAFR, și care produc efecte pentru audituri ale
situațiilor financiare pentru exerciții financiare care se încheie după 15 decembrie 2016, astfel:
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ISA 700 (Revizuit), Formarea unei opinii și raportarea cu privire la situațiile financiare;



Noul ISA 701, Comunicarea aspectelor cheie ale auditului în raportul auditorului
independent;



ISA 705 (Revizuit), Modificări ale opiniei raportului auditorului independent;



ISA 706 (Revizuit), Paragrafele de evidențiere ale unor aspecte și paragrafele privind
alte aspect din raportul auditorului independent;



ISA 720 (Revizuit), Responsabilitățile auditorului cu privire la alte informații din
documentele care conțin situații financiare auditate;



ISA 570 (Revizuit), Principiul continuității activității;



ISA 260 (Revizuit), Comunicarea cu persoanele responsabile cu guvernanța;



ISA 800 (Revizuit), Considerente speciale – auditul situațiilor financiare întocmite în
conformitate cu cadrele de raportare cu scop special;



ISA 805 (Revizuit), Considerente speciale – audituri ale situațiilor financiare
individuale și alte elemente specifice, ale conturilor sau aspectelor unei situații
financiare;



ISA 810 (Revizuit), Misiuni de raportare cu privire la situațiile financiare sintetizate;



Amendamente de conformitate la alte ISA-uri ( 200, 210, 220, 230, 240, 300, 315, 320,
330, 450, 500, 510, 540, 560, 580, 600, 710).

Începând cu data de 8 februarie cele 3 volume al Manualului vor putea fi achiziţionate de
la sediul CAFR din Bucureşti, iar din 14 februarie şi de la reprezentanţele noastre din Braşov,
Cluj-Napoca, Iaşi şi Timişoara sau pot fi comandate prin e-mail la adresa cafr@cafr.ro, ori la
numărul de fax: +4031.433.59.40.
Manualul va fi disponibil în format tipărit la preţul de 135 lei (3 volume), precum şi în
format electronic (stick USB) la preţul de 75 lei.

5. Noul standard de contabilitate IPSAS 40
Consiliul pentru Standardele Internaţionale de Contabilitate pentru Sectorul Public
(IPSASB) a emis un nou standard de contabilitate IPSAS 40.
Standardul menționează primele cerințe internaționale de contabilitate care răspund
nevoilor sectorului public, în ceea ce privește contabilitatea combinațiilor de entități și
operațiuni.
Standardul împarte categoriile din sectorul public în fuziuni și achiziții. Standardul se
aplică începând cu 1 ianuarie 2019, dar este încurajată adoptarea timpurie.
Alte detalii (aici).
Sursa: https://www.ifac.org/.

 PREGĂTIRE PROFESIONALĂ
6. Programul cursurilor de pregătire profesională – 2017
În anul 2017, 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.
Cursurile de pregătire profesională se vor desfăşura în sistem e-learning şi în sistem
clasic.
CENTRELE ȘI PERIOADELE DE DESFĂŞURARE A CURSURILOR
Sistemul e-learning

Pentru auditori, stagiari din anii I, II, III şi perioada legală
Perioada de organizare

Permanent

Date calendaristice

Cursurile vor fi disponibile pe platformă
imediat ce se va finaliza procesul de
înregistrare şi de montare
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Sistemul clasic
Pentru auditori:
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Centrul

Perioada de desfăşurare
20.10.2017 – 22.10.2017

BUCUREŞTI

27.10.2017 – 29.10.2017
03.11.2017 -05.11.2017
10.11.2017 – 12.11.2017
17.11.2017 – 19.11.2017

IAŞI

29.09.2017 – 01.10.2017

BRAŞOV

06.10.2017– 08.10.2017

CLUJ-NAPOCA

13.10.2017 – 15.10.2017

PITEŞTI

13.10.2017 – 15.10.2017

CONSTANŢA

20.10.2017 – 22.10.2017

TIMIŞOARA

27.10.2017 – 29.10.2017

Pentru stagiarii din anii II şi III şi perioada legală:
Centrul

Perioada de desfăşurare
28.09.2017 – 01.10.2017

BUCUREŞTI

05.10.2017 – 08.10.2017
12.10.2017 – 15.10.2017

IAŞI

28.09.2017 – 01.10.2017

BRAŞOV

05.10.2017 – 08.10.2017

CLUJ-NAPOCA

12.10.2017 – 15.10.2017

La stabilirea tematicii cursurilor din cadrul programului de pregătire profesională,
pentru anul 2017, pentru stagiari şi pentru auditori (pregătirea structurată), s-au avut în
vedere următoarele:
- ultimele modificări legislative sau modificări ale standardelor profesionale din
domeniu;
- propunerile primite din partea cursanţilor la programul de pregătire profesională,
organizat de CAFR;
- propunerile primite din partea Departamentului de monitorizare, control şi competenţă
profesională, ca urmare a aspectelor sesizate în urma inspecţiilor.
Vom reveni cu detalii în timp util.

7. Examen de competenţă profesională
sesiune extraordinară - mai 2017
În cursul lunii mai 2017, Camera Auditorilor Financiari din România va organiza o
sesiune suplimentară a examenului de competenţă profesională pentru stagiarii care se află în
perioada legală de susţinere a examenului.
La această sesiune a examenului se pot înscrie toţi stagiarii aflaţi în perioada legală de
susţinere a examenului, mai puţin cei care vor finaliza stagiul în perioada aprilie – mai 2017.
Vom reveni cu mai multe detalii.
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 DIN AGENDA CAFR
▪ Evenimente pe plan intern
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8. Întâlnire cu noi membri ai Camerei la reprezentanţa CAFR de la Braşov
26 ianuarie 2017, Braşov
În data de 26 ianuarie, proaspeţii absolvenţi ai examenului de competenţă profesională
din noiembrie 2016, au răspuns invitaţiei de a participa la întâlnirea organizată la sediul
reprezentanţei CAFR de la Braşov.
În cadrul întâlnirii, lect. univ. dr. Angela Broju, şeful reprezentanţei de la Braşov, le-a
prezentat noilor membri ai profesiei noastre, aspecte din sfera activităţilor desfăşurate de
auditorii financiari. De asemenea, în cadrul unor discuţii libere au fost evidenţiate aspecte
referitoare la obligaţiile pe care le au auditorii financiari, la conştientizarea şi la însuşirea
valorilor etice, precum şi la implicarea în mediatizarea profesiei.
Nu în ultimul rând, noii noştri colegi din zona de acoperire a reprezentanţei CAFR
Braşov au fost felicitaţi pentru reuşita examenelor susţinute.

9.

Întâlnire de lucru între auditori şi stagiari
27 ianuarie 2017, Timişoara

În data de 27 ianuarie 2017 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 tema: „Pragul de
semnificaţie”.
Prezentarea a avut caracter tehnic şi a fost urmată de discuţii pe marginea aspectelor
referitoare la: necesitatea stabilirii pragului de semnificaţie, relaţia cu riscul de audit,
avantajele stabilirii unui prag de semnificaţie, elementele utilizate pentru stabilirea acestui
prag, raţionamentul profesional, utilizarea pragului de semnificaţie. La final a fost analizat un
exemplu practic.
Evenimentul s-a bucurat de participarea a numeroşi auditori şi stagiari, alături de conf.
univ. dr. Gabriel Radu, preşedintele Camerei.
În cadrul discuţiilor libere dintre preşedinte şi auditori au fost abordate diverse
probleme actuale privind de profesia de audit, printre care: acţiunile întreprinse de Cameră la
Ministerul Fondurilor Europene pentru implementarea unui caiet de sarcini comun,
participarea auditorilor la realizarea unui dosar de bune practici pentru stagiari şi auditorii
începători. Nu în ultimul rând, preşedintele Gabriel Radu a adresat celor prezenţi invitaţia de
a participa la Conferinţa anuală a CAFR care va avea loc la data 1 aprilie 2017.

*
**
Pentru următoarea întâlnire de lucru, care se preconizează a avea loc în data de 28
februarie, auditorii şi stagiarii au ales spre dezbatere tema: „Eşantionarea ca tehnică de
sondaj în audit şi alte metode de testare”.
Vom reveni cu detalii şi îi invităm să participe pe toţi cei care doresc.

 INFORMATIV PROFESIONAL
10.Testul de acces la stagiu - februarie 2017
În cursul lunii februarie 2017, Camera Auditorilor Financiari din România organizează
testul de verificare a cunoştinţelor în domeniul financiar-contabil pentru accesul la stagiu.
Perioada de înscrieri este cuprinsă între 6 februarie şi 17 februarie 2017, iar testul se va
susţine în data de 25 februarie 2017, la Bucureşti.
La test se pot înscrie persoanele licenţiate ale unei facultăţi cu profil economic şi care au o
vechime în activitatea financiar-contabilă de minim 4 ani.
Înscrierile se fac numai personal sau prin delegat. Dosarele primite prin orice altă
modalitate (poştă, curier etc.) nu vor fi luate în considerare.
Dosarele de înscriere pot fi depuse şi la sediul reprezentanţelor CAFR din Iaşi, Braşov,
Cluj şi Timişoara.
Detaliile privind locaţia de desfăşurare a testului vor fi afişate în curând pe site-ul CAFR
www.cafr.ro.
Tematica şi bibliografia pentru testul de verificare se găsesc (aici).
Toate detaliile privind înscrierea la test le găsiţi (aici).
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11. Conferinţa extraordinară a CECCAR
9 ianuarie 2017, Poiana Braşov
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În data de 9 ianuarie 2017, Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din
România (CECCAR) a organizat la Poiana Braşov o Conferinţă extraordinară.
Menţionăm câteva dintre punctele care au figurat pe ordinea de zi a evenimentului:
• Raport privind modul de organizare şi desfăşurare a Adunărilor generale extraordinare
desfăşurate la nivelul filialelor Corpului în lunile noiembrie - decembrie 2016;
• Aprobarea propunerilor de modificare şi completare a Regulamentului de organizare şi
funcţionare al CECCAR, republicat, cu modificările și completările ulterioare;
• Împuternicirea Consiliului Superior pentru modificarea ROF conform avizelor acordate
de Ministerul Finanţelor Publice şi Ministerul Justiţiei şi publicarea în Monitorul Oficial.
Pentru Ordinea de zi completă (click aici).
Conf. univ. dr. Gabriel Radu, preşedintele Camerei Auditorilor Financiari din România,
a participat la acest eveniment în calitate de reprezentant ales din rândul membrilor
CECCAR.

12. Întâlnire de lucru la MFP
25 ianuarie 2017, Bucureşti
În data de 25 ianuarie 2017, la sediul Ministerului Finanţelor Publice (MFP) s-a desfăşurat
şedinţa Comisiei de dialog social care a avut ca punct central pe ordinea de zi: Analizarea
proiectului Ordonanţei de urgenţă a Guvernului privind unele măsuri bugetare în anul 2017,
prorogarea unor termene, precum şi modificarea şi completarea unor acte normative.
Alte subiecte ale întâlnirii au vizat:
• Analizarea proiectului Legii pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificaţi în
cadrul fiscal-bugetar pe anul 2017;
• Analizarea proiectului Legii bugetului de stat pe anul 2017.
La discuţiile cu reprezentanţii MFP a participat conf. univ. dr. Gabriel Radu,
vicepreşedinte al Uniunii Profesiilor Liberale din România, alături de alţi membri ai UPLR.

13. Norma nr. 41 din 21 decembrie 2016 emisă de ASF

Vă aducem la cunoștință că în Monitorul Oficial al României nr. 1054 din 28 decembrie
2016, Partea I, a fost publicată Norma ASF nr. 41/2016 pentru modificarea și completarea Normei
nr. 27/2015 privind activitatea de audit financiar la entitățile autorizate, reglementate și supravegheate
de către Autoritatea de Supraveghere Financiară.
Norma nr. 41/2016, care a intrat în vigoare la data de 01 ianuarie 2017, aduce o serie de
modificări și completări în ceea ce privește procesul de avizare a auditorilor financiari care
auditează entitățile care intră în sfera de supraveghere ASF, aşa cum sunt prevăzute prin
Norma 27/2015, modificată prin Norma 41/2016, precum şi alte aspecte cu privire la modul de
derulare a misiuni de audit la aceste entități.
Subliniem că, potrivit art. II din Norma 41/2016, auditorii financiari înscriși în listele
publicate pe site-ul Autorității de Supraveghere Financiară şi care nu au fost avizați de către
Autoritatea de Supraveghere Financiară în conformitate cu prevederile Normei nr. 27/2015,
au obligația ca în termen de 6 luni de la data intrării în vigoare a Normei 41/2016 să depună o
serie de documente, prevăzute prin această normă.
Prevederile Normei 41/2016 pot fi consultate (aici) şi, în măsura în care aveți întrebări
suplimentare, vă rugăm să ni le comunicați pentru a le înainta către ASF pentru clarificare.
Întrebările pot fi trimise la adresa: servicii.membri@cafr.ro
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 NOUTĂŢI INTERNAŢIONALE
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14. „Atragerea de noi talente către profesia contabilă”
Jeffrey C. Thomson, director executiv al IMA
Ianuarie 2017

„Pentru a atrage noi talente, profesioniștii contabili trebuie să facă cunoscute provocările și
recompensele profesiei noastre”, potrivit domnului Jeffrey C. Thomson, CMA, CAE, Președinte
și CEO al Institutului Contabililor de Gestiune (IMA). „Contabilitatea devine din ce în ce mai
mult un domeniu trans-disciplinar și este suficient de largă pentru a cuprinde multe alte discipline,
inclusiv IT, operaţiuni şi resurse umane.
De asemenea, aceste caracteristici pot face adesea contabilitatea mai atractivă şi pentru cei din alte
profesii”, menţionează domnul Thomson în materialul video promovat în cel mai recent
buletin de ştiri al Reţelei Globale pentru Cunoştinţe a IFAC.
Sursa: https://www.ifac.org/

15. Consiliul pentru Standarde Internaţionale de Contabilitate
Seria de îmbunătăţiri anuale 2015-2017
Ca parte a procesului anual de îmbunătăţire, Consiliul pentru Standarde Internaţionale
de Contabilitate din cadrul IFRS a publicat câteva amendamente la trei standarde propuse
spre consultare publică.
Proiectul acestor amendamente este deschis comentariilor şi sugestiilor până la data de 12
aprilie 2017 şi se găseşte (aici).
Sursa: http://www.ifrs.org/.

16. „4 căi de a evita deficienţele de audit şi atestare” - un raport Thomson
Reuters
Site-ul Accounting Today a publicat un recent raport al Thomson Reuters în care se
propune o discuţie asupra deficienţelor comune identificate în evaluările inter-pares, cum ar
fi cele legate de standardele de audit pentru efectuarea de audituri de grup. Alte aspecte
abordate în acest raport se referă la erori contabile, la aspecte legate de prezentare şi greşeli
de raportare.
Pentru accesarea materialului (click aici).
Sursa: http://www.accountingtoday.com/.

17. „O economie a serviciilor care lucrează pentru europeni”
În cursul lunii ianuarie 2017, Comisia Europeană a prezentat un pachet ambițios și
echilibrat de măsuri care va facilita companiilor și profesioniștilor furnizarea de servicii celor
aproximativ 500 de milioane de potenţiali clienţi din UE. Acest nou impuls acordat sectorului
serviciilor va aduce avantaje consumatorilor, va crea noi entităţi şi, implicit, noi locuri de
muncă, generând astfel o creștere economică în întreaga Europă.
Materialul integral se găseşte (aici).
Sursa: http://ec.europa.eu/

18. Consultare publică pe marginea uniunii piețelor de capital
(CMU – Capital Market Union) – revizuirea la jumătatea perioadei 2017
Consultarea publică pe marginea evaluării la jumătatea perioadei a uniunii piețelor de
capital va avea loc în perioada 20 ianuarie – 17 martie 2017 și vizează toate părțile interesate,
organizații din sectorul privat și cetățeni, interesaţi de acest subiect și care doresc să
contribuie activ la această consultare.
Scopul consultării este obținerea unor propuneri cu privire la modul în care programul
uniunii piețelor de capital ar putea fi actualizat și completat pentru a deveni un cadru
puternic în vederea elaborării politicilor de dezvoltare a piețelor de capital, în continuarea
inițiativelor prezentate până la acest moment de Comisia Europeană.
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Consultarea dă ocazia părților interesate să contribuie la completarea și îmbunătățirea
aspectelor incluse în Planul de acțiune cu privire la uniunea piețelor de capital, înainte de
revizuirea acestuia la jumătatea perioadei.
Rezultatele consultării vor fi disponibile la jumătatea lunii martie şi vor fi prezentate în
audiere publică din data de 11 aprilie 2017.
Părțile interesate să contribuie sunt rugate să ia în calcul că, pentru a asigura transparența
și corectitudinea procesului de consultare, se vor lua în considerare și se vor include în
raportul de rezumare al răspunsurilor numai acele răspunsuri trimise prin intermediul
chestionarului online.
Pentru acces la material (click aici).
Sursa: https://ec.europa.eu/

 NOUTĂŢI EDITORIALE
19. Revista „Audit Financiar” nr. 1/2017
Din sumar: „Evoluţii şi tendinţe privind legislaţia preţurilor de transfer din România:
este nevoie de o schimbare?”, „Raportarea integrată şi caracteristicile consiliului de
administraţie”, „Impactul prudenţei condiţionate şi al celei necondiţionate asupra creditului
comercial: cazul Bursei de Valori din Teheran”, „Contabilitatea de acoperire împotriva
riscului conform IFRS 9: un studiu al reformelor”, „IFRS 16 <<Contracte de leasing>> –
consecinţe asupra situaţiilor financiare şi indicatorilor financiari”.

Pentru acces rapid (click aici).
Pagina de Facebook a revistei „Audit Financiar”.
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