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 ŞTIRILE EDIŢIEI 

 

1. Îmbunătățiri aduse cadrului legislativ privind activitatea de audit statutar, cu 

impact asupra entităților de interes public 

15 iulie 2017 

 

În data de 15 iulie 2017, a intrat în vigoare la nivel național o nouă reglementare care 

vizează piața serviciilor de audit financiar. Legea aduce modificări importante serviciilor de 

audit statutar şi are un impact semnificativ asupra serviciilor de audit desfășurate la entitățile 

de interes public, cum ar fi instituții financiare bancare și nebancare, entități listate, societăți 

de asigurare și reasigurare, dar și societăți cu capital de stat şi companii naţionale. 

Legea nr. 162/2017 privind auditul statutar, publicată în M.O. nr. 548 din 12 iulie 2017, 

transpune la nivel național o serie de cerințe impuse de UE prin Directiva 2014/56/CE și prin 

Regulamentul european nr. 537/2014.  

Legislația menționată a apărut în contextul general al reformei cadrului de 

reglementare a piețelor financiare, cu privire la rolul și modul în care funcția auditorului 

financiar poate fi consolidată, pentru a contribui la îmbunătățirea stabilității financiare și a 

protecției investitorilor, prin asigurarea unui sistem eficient la nivel european de 

supraveghere publică a activității de audit statutar. 

Aşa cum v-am informat, acest proces legislativ, care a durat mai bine de doi ani, s-a 

realizat şi prin consultarea membrilor Camerei. Mulţumim tuturor celor care au răspuns în 

cadrul procesului de consultare şi vă vom consulta în continuare pentru implementarea 

acestei legislaţii.  

Dorim să mulţumim şi instituţiilor naţionale implicate în acest proces, pornind de la 

Ministerul Finanţelor Publice, principalul iniţiator, continuând cu CSIPPC şi cu Parlamentul 

României. De asemenea, mulţumim şi partenerilor instituţionali, profesiilor şi tuturor celor 

implicaţi, care ne-au oferit sprijin. 

 

Pentru detalierea acestui subiect important click aici. 

 

2. Organizarea procesului de alegeri din data de 23 septembrie 2017  

la nivelul Camerei 

 

În şedinţa din data de 20 iulie 2017, Consiliul CAFR, a aprobat, prin Hotărârile nr. 67, 

68 şi 69 data de organizare a alegerilor, norma de reprezentare şi calendarul privind 

organizarea alegerilor. Aceste Hotărâri au fost publicate în Monitoarele Oficiale ale României 

nr. 623 şi nr. 625 din 1 august 2017. 

 

Vom reveni cu o ediţie specială InfoAudit. 

 

https://www.cafr.ro/comunicate.php?id=362


 

 

 

Page | 3 

   

 

 

3. Publicarea hotărârii Consiliului CAFR 55/3 iulie 2017 privind stabilirea unor 

derogări de la Normele privind revizuirea activității de audit financiar și a altor 

activități derulate de auditorii financiari 

 

Consiliul Camerei Auditorilor Financiari din România (CAFR) a adoptat Hotărârea nr. 

55/3 iulie 2017 publicată în Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 556/13 iulie 2017, 

privind stabilirea unor derogări de la Normele privind revizuirea calității activității de 

audit financiar şi a altor activități desfășurate de auditorii financiari, aprobate prin Hotărârea 

Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 18/2016. 

În scopul evitării consecințelor negative ale oricărei posibile neîndepliniri de către 

CAFR a unei obligații, condiții sau măsuri impuse prin Decizia Consiliului Concurenței nr. 

91/2016, la nivelul Departamentului de Monitorizare, Control și Competență Profesională 

(DMCCP) din cadrul CAFR a fost analizată legislația care vizează revizuirea calității 

activității de audit financiar. 

Prin Hotărârea Consiliului CAFR nr. 55/2017 sunt precizate obiectivele de control care 

nu vor fi abordate în cadrul verificărilor care vor avea loc până la finalul trimestrului III al 

anului 2017. 

DMCCP a reluat efectuarea inspecțiilor pentru asigurarea calității, cu respectarea 

prevederilor Hotărârii Consiliului CAFR nr. 18/2016, amendate prin Hotărârea Consiliului 

CAFR nr. 55/3.07.2017, conform planificării aprobate de către Biroul Permanent al Consiliului 

CAFR din 22 iunie 2017, disponibilă pe website-ul CAFR, la următorul link: 

https://www.cafr.ro/uploads/Lista%20Trimestrul%203%202017-9de0.pdf. 

 

Pentru textul integral al Hotărârii click aici. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.cafr.ro/uploads/Lista%20Trimestrul%203%202017-9de0.pdf
https://www.cafr.ro/uploads/Hotararea%2055%20din%202017.pdf
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4. Întâlnire de lucru dintre CNMR și ministrul delegat pentru Fonduri Europene 

12 iulie 2017, București 

Utilizarea fondurilor europene în atenția Coaliției Naționale pentru Modernizarea 

României și a ministrului delegat pentru Fonduri Europene 

 

 La inițiativa Coaliției Naționale pentru Modernizarea României (CNMR), în data de 

12.07.2017, a avut loc la sediul Ministerului Dezvoltării Regionale, Administrației Regionale și 

Fondurilor Europene o întâlnire de lucru cu doamna Rovana Plumb, ministru delegat pentru 

Fonduri Europene, precum și cu reprezentanți ai Guvernului României.  

Camera Auditorilor Financiari din România (CAFR) a fost reprezentată de dl. Gabriel 

Radu, preşedinte şi de dl. Mihai Grigore, auditor financiar. 

Principalele aspecte discutate au avut în vedere:  

• Problemele ridicate în evaluarea proiectelor depuse în cadrul Programului 

Operațional Capital Uman (POCU) pentru apelurile din cadrul Axei Prioritare 6, cum ar fi: 

caracterul neprofesionist al ghidurilor realizate cu mari lacune în ceea ce privește respectarea 

legislației; ineficiența evaluatorilor și insuficienta pregătire profesională a acestora;  

• Stabilirea unor principii mai clare pentru elaborarea ghidurilor de finanţare, în 

concordanță cu necesitățile și solicitările potențialilor beneficiari;  

• Prezentarea de către doamna ministru delegat  Rovana Plumb a oportunităţilor de 

finanţare pentru mediul de afaceri, în valoare de 600 milioane euro;  

• Situația nesatisfăcătoare a nivelului de finanțare a cheltuielilor din fonduri europene 

(comparativ cu alte state membre ale UE) pentru componenta de formare, pentru cea 

financiară și pentru alte costuri;  

• Problemele în utilizarea de către aplicanți a programului informatic ,,MySMIS" şi 

constituirea unui grup de lucru, din care vor face parte experţi CNMR din cadrul 

universităţilor de profil şi din Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și 

Fondurilor Europene (MDRAPFE), în scopul identificării şi remedierii disfuncţionalităţilor;  

• Organizarea a două focus-grupuri în vederea identificării problemelor non-tehnice 

ce vizează utilizarea programului „MySMIS” şi corectarea acestora, în paralel cu instruirea de 

formatori;  

• Modificarea OUG nr. 66/2011 privind neregulile şi corecţiile, precum şi a normelor 

de aplicare a OUG nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene şi 

agrearea majorităţii măsurilor recomandate de către CNMR. 

Pentru profesia de auditor financiar, reprezentanții CAFR au susținut următoarele: 

➢ Necesitatea perfectării și încheierii unui nou protocol de colaborare între CAFR și 

MDRAPFE care să corespundă noilor regulamente europene în domeniul FESI (Fonduri 

Europene, Structurale şi de Investiţii), în baza căruia cheltuielile cu auditarea proiectelor să 

fie incluse în categoria cheltuielilor impuse. 
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➢ Implicarea experţilor financiari în grupurile de lucru create cu această ocazie la 

nivelul MDRAPFE, în vederea clarificării şi rezolvării problemelor semnalate de către 

potenţialii beneficiari, referitoare la ghidurile de finanţare şi utilizare a SMIS2014+. 

 

 
 

CNMR şi ministrul delegat pentru Fonduri Europene au stabilit ca în viitor să se 

desfășoare întâlniri frecvente în acest format.  

Ghidurile de finanțare pentru POCU, lansate în consultare publică, pot fi accesate în 

vederea transmiterii de observații și propuneri de către membrii CAFR la adresa 

http://www.fonduri-ue.ro/pocu-2014#anunțuri-program. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.fonduri-ue.ro/pocu-2014#anunțuri-program
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5. Al V-lea Congres al profesiei de auditor financiar din România  

„Profesia de auditor financiar – experienţe, exigenţe şi provocări actuale” 

 

Continuă înscrierile la lucrările celui de al V-lea Congres al profesiei de auditor 

financiar din România, care va avea loc în data de 3 noiembrie 2017. 

Ediţia din acest an a Congresului are tema „Profesia de auditor financiar – experiențe, 

exigențe și provocări actuale", iar lucrările se vor desfășura la Hotel Radisson Blu, Calea 

Victoriei 63-81, București. 

Au confirmat participarea la eveniment reprezentanţi de cel mai înalt nivel al unor 

organisme profesionale atât din Uniunea Europeană, cât şi din afara ei, precum: Mohamed 

Hdid, preşedintele Federaţiei Internaţionale a Experţilor Contabili (FIDEF), Hilde Bloom, 

Deputy CEO Accountancy Europe, Chris Arnold, Head of SMP/SME and Research, Federaţia 

Internaţională a Contabililor (IFAC), Robert Stenhouse, vicepreşedinte al Association of 

Chartered Certified Accountants (ACCA), Martin Manuzi, director regional pentru Europa, 

Institutul Contabililor Autorizaţi din Anglia şi Ţara Galilor (ICAEW), Alain Burlaud, 

membru în Common Content Project Steering Group, Dejan Mikerević, preşedintele 

Asociaţiei Contabililor şi Auditorilor din Republica Srpska, Viorel Dandară, preşedintele 

Asociaţiei Contabililor şi Auditorilor Profesionişti din Republica Moldova (ACAP), Dmitry 

Yakovenko, preşedintele Institutului Naţional al Profesioniştilor Contabili, Managerilor 

Financiari şi Economiştilor din Rusia (NIPA), Kyriakos Iordanou, director executiv, Institutul 

Contabililor Publici Autorizaţi  din Cipru (ICPAC) şi alţii. 

Pentru agenda evenimentului și înscrierea la lucrările Congresului, vă invităm să 

accesați website-ul Congresului la următorul link:  https://congres.cafr.ro/ 

Sperăm să vă avem alături de noi la lucrările celui de-al V-lea Congres al CAFR, 

devenit deja o tradiție pentru profesia noastră la nivel național și internațional. 

 

Vom reveni cu detalii. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://congres.cafr.ro/
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 COMITETELE DE LUCRU ALE CAFR 

6. Proiecte utile auditorilor şi stagiarilor 

 

În data de 12 iulie 2017, a avut loc la sediul central al CAFR din Bucureşti, întâlnirea 

Comitetului de lucru pentru implementarea și elaborarea a două proiecte propuse de CAFR, 

pentru a veni în sprijinul membrilor și stagiarilor, respectiv:  

1. Elaborarea unui model de dosar de audit - cu titlu de exemplu - util stagiarilor pentru 

consolidarea cunoștințele dobândite în timpul stagiului; 

2. Stabilirea unor criterii tehnice necesare pentru identificarea programelor informatice 

destinate activităţii de audit. 

Membrii Comitetului de lucru împreună cu dna. Mirela Păunescu, coordonatorul 

Comitetului, au stabilit principalele coordonate pentru realizarea proiectelor. 

 

Vom reveni cu detalii despre următoarea întâlnire. 
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 PREGĂTIRE PROFESIONALĂ 

7. Organizarea cursurilor obligatorii 2017 

 

Camera Auditorilor Financiari din România este în plin proces de elaborare a 

cursurilor în format e-learning. 

Conform Programului de pregătire profesională aprobat pentru anul 2017 prin 

Hotărârea nr. 126 din 30.12.2016, vă reamintim temele care se vor aborda: 

 

AUDITORI 

Audit 

1. Auditul situațiilor financiare întocmite în conformitate cu cadrele de raportare cu scop 

special, în conformitate cu prevederile ISA - ediţia 2015; 

2. ISA 570 Principiul continuităţii activităţii; 

3. Încălcarea Codului etic - conflicte de interese;  

4. Formarea unei opinii și raportarea cu privire la situațiile financiare, în conformitate cu 

prevederile ISA - ediţia 2015; 

5. Audit intern;  

6. Excel -  Modele de analiză şi raportare a datelor; 

7. Utilizare procedurilor analitice în faza de revizuire. 

 

Contabilitate 

8. Contabilitatea activelor pe termen lung conform IFRS (IAS 16, IAS 38, IAS 36, IAS 40, 

IFRS 5) şi comparativ cu OMF nr. 1802/2014. 

 

STAGIARI 

Audit  

1. Audit intern; 

2. Auditul investiţiilor. Secţiunea F „Investiţii” din Ghidul pentru un audit de calitate;  

3. ISA 570 Principiul continuităţii activităţii;  

4. Formarea unei opinii și raportarea cu privire la situațiile financiare, în conformitate cu 

prevederile ISA - ediţia 2015; 

5. Prezentarea cu titlu de exemplu a unui subiect practic susţinut în cadrul examenului 

de competenţă profesională şi prezentarea modului de abordare al răspunsurilor – 3 

ore; 

6. Auditul stocurilor. Secţiunea G „Stocuri şi producţia în curs” din Ghidul pentru un 

audit de calitate;  

7. Încălcarea Codului etic - conflicte de interese;  

8. Utilizarea procedurilor analitice în faza de revizuire; 

9. Etape premergătoare formulării opiniei de audit - Verificarea finală a situaţiilor 

financiare.  
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Contabilitate 

10. Contabilitatea grupurilor de societăţi;  

11. Contabilitatea activelor pe termen lung conform IFRS (IAS 16, IAS 38, IAS 36, IAS 40, 

IFRS 5) şi comparativ cu OMF nr. 1802/2014.  

 

În prezent ne aflăm în proces de finalizare a suporturilor de curs. În măsura în care 

dumneavoastră, din practică sau ca urmare a modificărilor intervenite, aveţi întrebări sau 

neclarităţi, vă rugăm să le transmiteţi către Cameră, la adresa de e-mail: 

invatamant.admitere@cafr.ro, în atenţia: Departamentului de admitere, pregătire continuă şi 

stagiari. Solicitările dumneavoastră vor fi transmise către lectori, iar aceştia vor încerca să le 

includă în prezentări. 

Vă reamintim că pentru înscrierea la cursuri procesul s-a realizat prin platforma e-

learning: http://elearning.cafr.ro/ până la data de 31.05.2017. 

Întrucât până la această dată locurile pentru sistemul clasic nu au fost ocupate integral, 

aveţi posibilitatea să vă înscrieţi în continuare pe platforma e-learning până la data de 

08.09.2017.  

 

 DIN AGENDA CAFR 

▪ Evenimente pe plan intern 

8. Întâlnire profesională între auditori la Timişoara 

07 iulie 2017 

 

În data de 07.07.2017, la sediul Reprezentanţei regionale a CAFR de la Timişoara, a fost 

organizată o întâlnire profesională la care au participat auditorii financiari din zona de vest, 

alături de dl. Ioan Minda, membru al Consiliului CAFR, în calitate de gazdă a Reprezentanţei 

regionale de la Timişoara. 

Cu această ocazie, preşedintele Camerei, conf. univ. dr. Gabriel Radu, a discutat cu 

participanţii asupra subiectului de mare interes pentru viitorul profesiei de auditor financiar 

privind „Stadiul procesului de implementare a prevederilor Directivei 2014/56/CE de 

modificare a Directivei 2006/43/CE, privind auditul legal al situaţiilor financiare anuale şi al 

situaţiilor financiare consolidate privind activitatea de audit statutar”, precum şi aspecte 

care vizează principalele modificări aduse de noile reglementări, cu impact în activitatea de 

audit financiar. Totodată, în cadrul procesului de consultare, s-a prezentat istoricul procesului 

de adoptare a legii, făcându-se o comparaţie între variantele iniţiale discutate în anul 2015 şi 

forma finală a legii. Membrii Camerei au fost invitaţi să se implice în procesul de 

implementare a legii, prin informarea clienţilor de audit privind schimbările şi, în continuare, 

prin aplicarea noilor reglementări. În acest sens, auditorii au fost încurajaţi să transmită către 

grupul de lucru al CAFR întrebări referitoare la aplicarea noului cadru legislativ.  

http://elearning.cafr.ro/
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În continuare, Attila Tamas, auditor financiar, a prezentat tema „Eligibilitatea 

cheltuielilor aferente proiectelor cu finanţare U.E.”. Au fost discutate o serie de cazuri şi 

speţe, din perioada 2007-2013, pe baza contestaţiilor şi speţelor din instanţă soluţionate 

irevocabil, considerându-se utilă sumarizarea acestora şi prezentarea într-o lucrare publicată. 
 

 

 

 

Pe baza materialelor prezentate, la finalul întâlnirii s-a desfăşurat o sesiune de întrebări 

şi răspunsuri pentru clarificarea unor aspecte semnalate de participanţi. 

 

 

 
9. Întâlnire profesională între auditori la Braşov 

13 iulie 2017 

 

 În data de 13 iulie 2017, Reprezentanţa Regională a CAFR de la Braşov a organizat o 

întâlnire profesională, la care au participat auditori financiari şi stagiari în activitatea de audit 

din judeţele arondate, alături de doamna Angela Broju, şeful reprezentanţei. 

În contextul implementării prevederilor Directivei 2014/56/CE, dr. Ciprian Mihăilescu, 

prim-vicepreşedinte al Consiliului Camerei a prezentat succint „Implicațiile generate de noua 

legislație asupra profesiei de auditor financiar”.  

Astfel, au fost sintetizate principalele schimbări generate de noua legislaţie pentru 

profesia de auditor financiar, fiind evidenţiate următoarele modificări: 

- Delegarea competenţelor către organismul profesional – CAFR; 

- Rotaţia obligatorie a auditorului financiar sau a firmei de audit; 

- Comitetele de audit; 

- Serviciile non-audit permise conform Regulamentului UE 537/2014. 
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În continuare, discuţiile au vizat „Rolul, utilitatea și exigențele privind Comitetul de 

audit în contextul reformei în audit” şi au fost prezentate câteva aspecte privind stadiul 

implementării acestor Comitete în România, precum şi principalele provocări pe care le ridică 

procesul de implementare. 

 

 
 

 

La final s-a desfăşurat o sesiune de întrebări şi răspunsuri pe marginea temelor abordate, 

pentru lămurirea unor aspecte semnalate de participanţi. 

 

 

 

10. Întâlnire profesională între auditori la Timişoara 

18 iulie 2017 

În data de 18.07.2017,  Reprezentanța Regională a CAFR de la Timișoara a organizat o 

întâlnire profesională, la care au participat auditori financiari din zona de vest, alături de dr. 

Ciprian Mihăilescu, prim-vicepreşedinte al Consiliului Camerei şi Ioan Minda, membru al 

Consiliului.  

Principalele teme dezbătute au vizat următoarele subiecte: „Implicațiile generate de 

noua legislație asupra profesiei de auditor financiar” şi  „Rolul, utilitatea și exigențele 

privind comitetul de audit în contextul reformei în audit”. 

Astfel, referitor la primul subiect, dr. Ciprian Mihăilescu a sintetizat principalele 

implicaţii generate de noua legislaţie asupra profesiei de auditor financiar, evidenţiind câteva 

modificări cu impact asupra profesiei: 

- Delegarea competenţelor către organismul profesional – CAFR; 

- Rotaţia obligatorie a auditorului financiar sau a firmei de audit; 
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- Comitetele de audit; 

- Serviciile non-audit permise conform Regulamentului UE 537/2014. 

În ce priveşte rolul şi utilitatea Comitetelor de audit, au fost punctate câteva aspecte 

privind stadiul implementării acestora în România, precum şi principalele provocări pe care 

le ridică procesul de implementare. 

 

 

 
 

 

 

11. Întâlnire profesională între auditori la Iaşi 

26 iulie 2017 

În data de 26 iulie 2017, Reprezentanţa regională a CAFR de la Iaşi a organizat la sediul 

propriu, o întâlnire profesională a auditorilor financiari şi stagiarilor în activitatea de audit 

din zona de Nord-Est, la care a participat şi dl. Iosif Cornel Kameniczki, vicepreşedinte al 

Consiliului CAFR. Subiectele dezbătute au vizat aspecte privind actualităţile profesiei de 

auditor financiar în contextul noilor reglementări aduse de Legea nr. 162/2017, precum şi 

clarificări referitoare la „Problematica fondurilor europene pentru anul 2017: ofertare, 

contractare și implementare”. 

Discuţiile din cadrul întâlnirii s-au axat, în principal, pe exemple practice şi studii de 

caz privind problematica auditării proiectelor finanțate din fondurile europene. Discuțiile au 

avut ca bază experiența acumulată de auditori în acest domeniu, precum și o sumă de 

exemple „așa da / așa nu”. 

Întâlnirea a fost interactivă în sensul în care, participanților li s-au prezentat situații 

reale din practica curentă, iar discuțiile s-au purtat asupra modului de soluționare corectă a 

respectivelor situații. 
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De asemenea, s-a făcut o analiză a „Termenilor de referință” în baza cărora se face 

verificarea cheltuielilor pe programele existente, relevându-se neconcordanțe și ambiguități 

existente între ele. O parte a discuției a fost dedicată implicării CAFR în problematica  

auditării proiectelor. 

 

 
 

La final s-a desfăşurat o sesiune de întrebări şi răspunsuri pentru clarificarea 

diverselor aspecte semnalate de participanţi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Page | 14 

   

 

 COLABORAREA CAFR CU ALTE ORGANISME 

 

12. Acord între Association of Chartered Certified Accountants (ACCA)  

și Camera Auditorilor Financiari din România (CAFR 

Iulie 2017 

 

 

În data de 20.07.2017 a fost semnat un nou Acord între ACCA şi CAFR.  

În baza bunei colaborări între cele două organisme profesionale, ACCA și CAFR, s-a 

aprobat un nou acord care facilitează accesul membrilor Camerei pentru înscrierea și 

obținerea calității de membru ACCA. Astfel, în baza acestui nou acord, semnat în data de 

20.07.2017 și valabil până la 30.03.2018, membrii Camerei pot obține o serie de avantaje 

financiare, prin diminuarea taxelor de înscriere și respectiv a celor de echivalare 

pentru  examene conform Memorandumului ACCA-CAFR. 

 

Pentru mai multe detalii puteți consulta aici semnat.  

 

Persoanele interesate se pot adresa la ACCA, persoană de contact: Mihaela Robu – 

Business Development Manager, e-mail: Mihaela.robu@accaglobal.com  

şi  

la CAFR, persoană de contact: Radu Prodan – Şef Departament Admitere, Pregătire 

Continuă şi Stagiari, e-mail: radu.prodan@cafr.ro. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  

https://www.cafr.ro/uploads/CAFR%20agreement%20with%20ACCA%20July%202017-4669.pdf
mailto:Mihaela.robu@accaglobal.com
mailto:radu.prodan@cafr.ro
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 ACTUALITĂŢI INTERNAŢIONALE 

 

13. Documente publicate de Accountancy Europe 

„Atractivitatea profesiei de auditor” 

 

18 iulie 2017 

„Auditul este un <<people business>>. În timp ce gradul sporit de reglementare şi 

tehnologia modifică exigenţele cerute auditorilor, calitatea auditului rămâne prioritară. 

Este esenţial ca profesia de audit să rămână atractivă pentru persoanele cu calificare înaltă, 

inclusiv pentru profesioniştii cu un background diferit. 

În această lucrare au fost reunite opinii referitoare la atractivitatea profesiei de 

auditor, precum şi idei cu scopul menţinerii acesteia, prin intervievarea a 21 de părţi cheie 

interesate, cum ar fi tineri auditori, autorităţi de reglementare, investitori, cadre 

universitare şi factori de decizie. 

Opiniile acestora sunt cuprinse în lucrarea de faţă şi vă invităm să continuaţi 

dezbaterea răspunzând celor patru întrebări de la sfârşitul documentului”. 

 

Pentru materialul integral click aici 

 

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

 

 

 

„Activitatea Accountancy Europe în domeniul impozitării” 

Material video cu Olivier Boutellis-Taft, CEO AE 

 

20 iulie 2017 

 

Într-un material video publicat pe site-ul Accountancy Europe, CEO Olivier Boutellis 

Taft face o scurtă prezentare a activităţii AE în domeniul fiscalităţii şi a importanţei acesteia 

în prezent, când există un interes crescut al societăţii, în ansamblu, pentru acest domeniu. 

 

Puteţi viziona înregistrarea aici. 

 

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

 

 

 

 

 

https://www.accountancyeurope.eu/wp-content/uploads/Keeping-the-Audit-Profession-Attractive_18.07.2017.pdf
https://www.accountancyeurope.eu/
https://www.accountancyeurope.eu/blog/ceo-presents-accountancy-europes-work-taxation/
https://www.accountancyeurope.eu/
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14. IFAC și CIPFA anunță lansarea unui nou index internațional privind răspunderea 

financiară din sectorul public 

12-13 iulie 2017, Manchester, Marea Britanie 

 

În cadrul Conferinței Anuale a Institutului Autorizat de Finanțe Publice și 

Contabilitate (CIPFA), care a avut loc în 12-13 iulie 2017 la Manchester, Marea Britanie, 

Federația Internațională a Contabililor (IFAC) și CIPFA au anunțat lansarea Indexului privind 

răspunderea financiară din sectorul public.  

Acesta a fost elaborat în parteneriat de IFAC și CIPFA în scopul de a oferi o imagine 

globală exactă a calității raportării financiare din sectorul public și, în special, o imagine a 

adoptării contabilității de angajamente și a Standardelor Internaționale de Contabilitate 

pentru Sectorul Public (IPSAS). Indexul va fi organizat sub forma unei baze de date publice 

cu informații pentru fiecare țară, care va fi actualizat permanent, iar primul set de date 

urmează să fie publicat în luna noiembrie.  

În opinia dlui. Fayez Choudhury, CEO  IFAC, indexul „va facilita o mai bună 

înțelegere a amplorii reformelor din domeniul raportării financiare publice la nivel global și 

va stimula reformele ulterioare”.  

Pentru mai multe informații accesați articolul publicat pe website-ul IFAC. 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.ifac.org/news-events/2017-07/new-international-public-sector-financial-accountability-index-stimulate-pfm
https://www.ifac.org/
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 NOUTĂŢI EDITORIALE 

15. Revista „Audit Financiar” nr. 3/2017 

Din sumar: „Utilizarea algoritmului grupării celor „c” medii în evaluarea bunăstării 

financiare”, „Percepţia asupra gradului de adecvare a informaţiei furnizate de contabilitatea 

managerială: o investigaţie bazată pe teoria contingenţei”, „Modele de previziune a riscului 

de faliment pe baza reţelelor neuronale artificiale”, „Auditul performanţei în instituţiile 

publice din Republica Cehă”, „Evoluţia funcţiei de audit intern în contextul transparenţei 

corporative”, „Componenta Excel Data Minig. Aplicaţii în audit şi raportări financiare”, 

„Condiţionalităţi necesare în aplicarea teoriei alegerii publice în sfera serviciilor de utilităţi 

publice”. 

 

 

 

 

 

Pentru acces rapid click aici 

  

Pagina de Facebook a revistei „Audit Financiar”.       

 

http://revista.cafr.ro/RevistaDetalii_RO?Cod=1078
https://www.facebook.com/revistaauditfinanciar/?hc_ref=PAGES_TIMELINE&fref=nf

