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1. Standardul Internațional de Educaţie IES 8
Consiliul (pentru elaborarea) Standardelor Internaționale de Educație pentru
Contabilitate (IAESB) a emis Standardul Internațional de Educație™ 8 (IES 8™), „Cerințe de
competență profesională pentru partenerii la misiunea de audit responsabili de auditarea
situațiilor financiare (revizuit)”.
Standardul revizuit care a intrat în vigoare la data 1 iulie 2016 se concentrează pe
cerințele de competență profesională pentru partenerii de misiune care au responsabilitate în
auditarea situațiilor financiare.
IES 8 vizează în principal auditorii afiliaţi organismelor membre IFAC, dar recunoaște
responsabilitățile comune ale partenerilor la misiune, ale firmelor de contabilitate și ale
autorităților de reglementare, ca parte a sistemului de control al calității pentru echipele de
misiune care efectuează audituri ale situațiilor financiare.

2. Sistemul de raportare contabilă la 30 iunie 2016
În Monitorul Oficial al României nr. 499/05.07.2016 a fost publicat Ordinul ministrului
finanțelor publice nr. 916/21.06.2016 privind aprobarea Sistemului de raportare contabilă la 30
iunie 2016 a operatorilor economici.

Pentru ordin (click aici)

LEGISLAȚIE
1. Normele privind revizuirea calității activității de audit financiar
În vederea alinierii activității Departamentului de Monitorizare, Control şi
Competenţă Profesională (DMCCP) la noile cerinţe legislative ale UE, în aşa fel încât sistemul
de revizuire a calităţii serviciilor de audit organizat de CAFR să fie mai eficient şi să răspundă
mai bine nevoilor din acest domeniu de activitate, DMCCP a modificat Normele privind
revizuirea calităţii de audit financiar şi a altor activităţi desfăşurate de auditorii financiari.
În luna septembrie 2015 membrii Camerei şi-au exprimat opiniile asupra propunerilor
de modificare ale acestor norme prin intermediul unui chestionar şi, de asemenea, normele au
fost supuse consultării publice.
Noile Norme privind revizuirea calității activității de audit financiar și a altor activități
desfășurate de auditorii financiari au fost aprobate prin Hotărârea Consiliului nr.
18/10.03.2016 și avizate de Consiliul pentru Supravegherea în Interes Public a Profesiei
Contabile (CSIPPC) în ședința din 15 iunie 2016.
Hotărârea Consiliului CAFR nr. 18/10 martie 2016 pentru aprobarea Normelor
privind revizuirea calităţii activităţii de audit financiar şi a altor activităţi desfăşurate de
auditorii financiari a fost publicată în Monitorul Oficial al României, partea I nr. 538 din 18
iulie 2016.
Anexa la această Hotărâre se găseşte în Monitorul Oficial partea I nr. 538 bis din 18
iulie 2016.
2. Normele privind buna reputație a auditorului financiar
În Monitorul Oficial al României nr. 251 din 05 aprilie 2016 s-a publicat Hotărârea
Consiliului CAFR nr. 27/28.03.2016 pentru aprobarea Normelor privind buna reputaţie a
auditorului financiar.
Vă reamintim că în termen de 6 luni de la publicarea Hotărârii în Monitorul Oficial
al României, respectiv până la data de 04.10.2016, membrii Camerei, persoane fizice şi
juridice, au obligaţia de a transmite Declaraţia semnată privind respectarea criteriilor
pentru buna reputaţie, care se găsește sub formă de Anexă la Hotărârea menționată mai
sus.
La data de 25 iulie 2016 s-a înregistrat următoarea situaţie privind depunerea
declaraţiilor:
- din cei 4.664 auditori persoane fizice (înregistraţi la data de 30 iunie 2016) au depus
declaraţia 373 de persoane, reprezentând un procent de 7,99% din total;
- din cei 993 auditori persoane juridice (înregistraţi la data de 30 iunie 2016) au depus
declaraţia 127 firme, reprezentând un procent de 12,78% din total.
Declaraţia poate fi transmisă electronic la adresa: servicii.membri@cafr.ro sau în
format fizic la sediul central din Bucureşti în atenţia Departamentului Servicii pentru
Membri.
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PREGĂTIRE PROFESIONALĂ
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1. Cursuri de pregătire profesională nestructurate
Instruire profesională pe teme de prevenire şi combatere a spălării banilor
București, 18 iulie 2016
Camera Auditorilor Financiari din România împreună cu Oficiul Naţional de
Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor a organizat în data de 18 iulie 2016, la sediul
Camerei din Bucureşti, un seminar de instruire profesională pe teme de combatere a spălării
banilor. Seminarul face parte din seria celor dedicate tuturor categoriilor de entităţi
raportoare privind pregătirea profesională continuă a specialiştilor implicaţi în combaterea
spălării banilor şi finanţării terorismului, dedicat auditorilor financiari precum şi stagiarilor
CAFR.
Lectori ai Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor au susţinut
prelegeri pe următoarele subiecte:
1. Sorinel Ionuţ Gabor JITARIU, șef serviciu – Direcţia Analiză şi Prelucrare a
Informaţiilor: „Prezentare privind sistemul de luptă împotriva spălării banilor-Expunerea
profesioniştilor la riscul de SB/FT”;
2. Mihaela DRĂGOIU, director Direcţia Supraveghere şi Control: „Cunoaşterea
clientelei şi monitorizarea relaţiei de afaceri: conformitate, supraveghere şi control”;
3. Laura Cojocaru GALER, şef compartiment Sancţiuni Internaţionale şi Finanţarea
Terorismului-Direcţia Cooperare Interinstituţională şi Relaţii Internaţionale: „Aplicarea
regimului sancţiunilor internaţionale”.
Seminarul, la care au participat 110 persoane, a cuprins şi o sesiune de întrebări şi
răspunsuri pentru clarificarea anumitor aspecte care au rezultat din prezentările susţinute sau
din experienţa auditorilor financiari.

2. Situația înscrierilor la cursurile de pregătire profesională 2016

În perioada mai – iunie 2016 s-a desfăşurat procesul de înscriere la cursurile de
pregătire profesională aferente anului 2016. Pentru cursurile în sistem clasic perioada de
înscriere s-a finalizat în data de 15 iunie.
Până la data de 21.07.2016 s-au înscris la cursuri 4.148 de persoane, iar situaţia se
prezintă astfel:
Auditori
Din cei 4.488 auditori, s-au înscris la cursuri 2.609, din care:
- 1.000 de persoane au optat pentru sistemul clasic, reprezentând un procent de 38,33%
din totalul celor înscrişi;
- 1.609 de persoane au optat pentru sistemul e-learning, reprezentând 61,67% din
totalul celor înscrişi.
Stagiari
Din total stagiari – 2.323 stagiari din anii I, II, III şi din perioada legală de susţinere a
examenului s-au înscris la cursuri 1.539 de persoane, astfel:
a) Stagiari din anii II, III şi din perioada legală – 1.393 de persoane, din care:
- 589 s-au înscris la sistemul clasic, reprezentând un procent de 42,28% din totalul de
1393;
- 804 au optat pentru sistemul e-learning, reprezentând un procent de 57,72% din
totalul de 1.393.
b) Stagiari din anul I – 146 de persoane, din care:
- 38 s-au înscris la sistemul clasic, reprezentând un procent de 26,03%, din totalul de
146;
- 108 au optat pentru sistemul e-learning, adică 73,97% din totalul de 146.

Important
Pentru persoanele care încă nu s-au înscris la cursurile de pregătire profesională
rămâne valabilă opțiunea de efectuare a acestora în sistem e-learning.
Vă reamintim că începând cu luna august 2016 cursurile în sistem e-learning vor fi
disponibile pe platformă într-un format nou.
Persoanele care nu au primit conturile şi parolele sunt rugate să contacteze Departamentul de
Admitere, Pregătire Continuă şi Stagiari, la adresa de e-mail: invatamant.admitere@cafr.ro
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COMITETE DE LUCRU
Comitetul de lucru pentru stagiari
Page | 6

Prin Hotărârea Consiliului CAFR nr. 34/02 iunie 2016 s-a aprobat „Procedura privind
organizarea şi funcţionarea comitetelor de lucru din cadrul CAFR”.
În numărul anterior al newsletter-ului InfoAudit (iunie 2016), aţi fost informaţi că la
nivelul CAFR au fost constituite mai multe Comitete de lucru, pe diferite domenii de
activitate, pentru a răspunde problemelor profesionale ridicate de membrii CAFR, auditori şi
stagiari.
În prezent, pe lângă comitetele de lucru menţionate în numărul trecut, a fost constituit
şi Comitetul de lucru pentru stagiari.
Pentru toate informaţiile referitoare la procedura de funcţionare, structura şi
componenţa comitetelor de lucru vă rugăm să accesaţi site-ul CAFR, secţiunea Membri –
Activităţi în sprijinul membrilor – Comitete de lucru sau (click aici).
Auditorii financiari care doresc să facă parte dintr-un anumit Comitet de lucru, care
doresc să adreseze o întrebare sau să ridice o problemă unui Comitet de lucru, sunt rugaţi să
contacteze Departamentul de Servicii pentru Membri, din cadrul executivului CAFR, la
adresa: comitet@cafr.ro.

COLABORAREA CAFR CU ALTE ORGANISME ȘI INSTITUȚII
Întâlniri de lucru cu Ministerul Finanţelor Publice
Iulie 2016
În cursul lunii iulie 2016, Camera Auditorilor Financiari din România reprezentată de
preşedintele Gabriel Radu a participat la întâlnirile de lucru organizate de Ministerul
Finanţelor Publice (MFP). Pe agenda de lucru a întâlnirilor s-au regăsit următoarele subiecte:
1. Întâlnirile de lucru ale Comisiei de dialog social organizate de MFP în scopul
asigurării transparenței decizionale şi a informării opiniei publice, cu privire la principalele
reglementări propuse/avizate de către MFP.
2. Întâlnirea de lucru organizată de MFP cu auditorii financiari, referitoare la rescrierea
Reglementărilor contabile în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare
Financiară (IFRS), aplicabile societăților comerciale ale căror valori mobiliare sunt admise la
tranzacționare pe o piață reglementată, aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul
finanțelor publice nr. 1286/2012, cu modificările și completările ulterioare.
Cu acest prilej, s-au avut în vedere următoarele aspecte:
 Extinderea începând cu anul 2016 a ariei de aplicare a Standardelor Internaționale de
Raportare Financiară la persoanele juridice cuprinse în OMFP nr. 666/2015;
 Transpunerea la nivel național a prevederilor Directivei 2014/95/UE în ceea ce privește
prezentarea de informații nefinanciare și de informații privind diversitatea de către
anumite întreprinderi și grupuri mari, care impun noi cerințe de prezentare inclusiv în
cazul societăților care aplică IFRS.
Punctul de vedere al CAFR, cu privire la transpunerea Directivei 2014/95/UE susține
introducerea obligativității ca raportarea informațiilor nefinanciare să fie verificată de un
prestator independent de servicii de asigurare, asigurând astfel încrederea în datele și
informațiile publicate de companii, din partea tuturor părților interesate, precum și un cadru
de comparabilitate și raportare adecvat.
În acest sens, CAFR a propus două soluții care ar face posibile și relevante aceste
verificări:
- Implementarea unui cadru general recunoscut (de exemplu, cel publicat de Global
Reporting Initiative), sau
- Crearea unui cadru de reglementare la nivel național care să asigure criterii unitare și
indicatori nefinanciari de raportare, ceea ce ar permite în plus și comparabilitatea și
poziționarea corectă pe piață a companiilor ce raportează. Având în vedere stadiul actual al
raportării de informații nefinanciare și diversitatea la nivel național, este nevoie de un
instrument clar, în concordanță cu cele mai bune practici existente la nivel internațional, care
să faciliteze înțelegerea și implementarea rapidă a prevederilor Directivei la nivelul
companiilor ce intră sub incidența acesteia. În vederea reducerii decalajului existent
comparativ cu alte state europene (ex. Danemarca) este nevoie de consolidarea cooperării la
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toate nivelurile și de elaborarea unui document de orientare la nivel național care să permită
stabilirea unor sisteme robuste de colectare şi de procesare a datelor primare la nivel de
companie, care să conducă în timp la raportări consistente și uniforme, cu resurse financiare
rezonabile. În plus, o raportare după un ghid/normă unică ar facilita procesul de
comparabilitate, contribuind prin creșterea transparenței în acest domeniu, la dezvoltarea
unui mediu de afaceri competitiv şi etic.

DIN AGENDA CAFR
1. Evenimente profesionale din mediul academic
Despre profesia de auditor financiar
Cluj-Napoca, 20 iulie 2016
În data de 20.07.2016, la sediul Reprezentanţei Regionale a CAFR din Cluj-Napoca, a
fost organizată o întâlnire cu o parte a absolvenţilor programelor de masterat Management
Contabil, Audit şi Control (MCAC) şi Expertiză Contabilă şi Audit (EXCA) din cadrul
Facultăţii de Ştiinţe Economice şi Gestiunea Afacerilor (FSEGA) de la Universitatea BabeşBolyai.
Scopul întâlnirii a fost de a prezenta absolvenţilor interesaţi de profesie informaţii
privind organismul nostru profesional, condiţiile necesare pentru accesul la stagiu, modul de
desfăşurare a pregătirii pe durata stagiului, precum şi informaţii referitoare la rolul şi
importanţa profesiei de auditor financiar în economie pentru servirea interesului public.
În cadrul discuţiilor, prof. univ. dr. Adriana Tiron Tudor şi conf. univ. dr. Irimie Emil
Popa, din cadrul FSEGA, alături de membrii executivului Camerei de la reprezentanța ClujNapoca, au răspuns întrebărilor adresate de către absolvenţii celor două programe de
masterat şi au oferit informaţiile necesare pentru clarificarea problemelor ridicate.

ALTE INFORMĂRI
1. Conferinţa „Parteneriatul public-privat în contextul noii legislaţii privind
achiziţiile publice”, București, 7 iulie 2016
Pe data de 7 iulie 2016, prin intermediul Comitetului Naţional al International Chamber
of Commerce, a fost organizată la CCIR Business Center din București, Conferința cu tema
„Parteneriatul public-privat în contextul noii legislaţii privind achiziţiile publice”.
Potrivit Comisiei Europene „Parteneriatele public-privat pot reprezenta mijloace eficace
pentru realizarea proiectelor de infrastructură, pentru furnizarea serviciilor publice și pentru inovare,
în general, în contextul eforturilor susținute de relansare economică. În același timp, parteneriatele
public-privat sunt instrumente complexe pentru dezvoltarea structurală pe termen lung a
infrastructurii și serviciilor, reunind avantajele specifice sectoarelor public și privat.”
Subiectele principale dezbătute în cadrul Conferinței au fost legate de găsirea
răspunsurilor şi propunerea de soluţii pentru următoarele probleme:
▪ Este suficientă actuala reglementare propusă prin Legea nr. 100/2016 sau o
reglementare specială privind parteneriatul public-privat (PPP), adaptată la realitățile
economice și juridice, poate face diferenţa în evoluţia economică a României?
▪ Care sunt modelele ce ar trebui urmate pentru ca parteneriatul public-privat să poată
deveni un instrument activ şi eficient pentru rezolvarea marilor probleme de infrastructură
cu care se confruntă România?
▪ Are nevoie România de o reformă mai amplă a sectorului public din perspectiva PPP?
„Este unanim acceptat faptul că o reglementare coerentă a problematicii parteneriatului publicprivat în România poate face diferenţa în dezvoltarea economică naţională. Reglementarea acestui
domeniu implică totodată, mize, oportunităţi şi provocări, iar pentru a putea răspunde aşteptărilor,
demersul trebuie să pornească de la specialişti, precum şi dinspre toţi cei care cred în potenţialul
propriu de a contribui şi influenţa stimularea economică a României” – a declarat în deschiderea
lucrărilor Mihai Daraban, preşedintele Camerei de Comerţ şi Industrie a României.
Conferinţa a reunit la dezbateri reprezentanți de prim rang ai ministerelor,
parlamentari, reprezentanți ai Comisiei Europene și ai Băncii Europene de Investiții, ai unor
instituții și autorități publice, instituții financiare, asociații neguvernamentale, companii
private și mass-media.
Camera Auditorilor Financiari din România a fost reprezentată la eveniment de
Cristina Cerbu, director executiv.
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2. Dezbaterea publică
„Noua strategie naţională anticorupţie – integritate, transparenţă, educaţie”
Bucureşti, 19 iulie
Ministerul Justiției, în parteneriat cu Cancelaria Primului Ministru, a organizat în data
de 19 iulie 2016, dezbaterea publică cu tema „Noua strategie națională anticorupție – integritate,
transparenţă, educație”.
Evenimentul a prilejuit prezentarea proiectului Strategiei Naționale Anticorupție
pentru perioada 2016 – 2020, a principalelor domenii de intervenție a acesteia, a elementelor
de noutate faţă de strategia anterioară, precum şi corelarea cu celelalte strategii
guvernamentale.
Lucrările au fost deschise de premierul Dacian Cioloş, urmat de reprezentanţi de prim
rang ai instituţiilor statului, care au susţinut prelegeri de interes pentru domeniul abordat,
după cum urmează:
1. Raluca Alexandra Prună, ministrul Justiției, cu tema Țintele noii Strategii Naționale
Anticorupție, gestionarea eșecului de a preveni, confiscarea şi reutilizarea produsului infracțiunii;
2. Vasile Dâncu, viceprim-ministru, ministrul Dezvoltării Regionale şi Administrației
Publice cu tema Integritatea în exercitarea funcției publice, reducerea vulnerabilităților la nivelul
administrației publice locale;
3. Costin Borc, viceprim-ministru, ministrul Economiei, Comerțului şi Relațiilor cu
Mediul de afaceri, cu tema Integritatea în afaceri, companiile cu capital de stat, cooperarea cu
mediul de afaceri;
4. Vlad Voiculescu, ministrul Sănătății şi Mircea Dumitru, ministrul Educației
Naționale şi Cercetării Științifice, cu tema Transparenţă şi integritate la nivelul sistemelor
naționale de sănătate publică şi educație;
5. Dragoș Tudorache, şeful Cancelariei Primului Ministru, cu tema Noul Plan de
Acțiune pentru o Guvernare Deschisă;
6. Violeta Alexandru, ministrul pentru Consultare Publică şi Dialog Civic cu tema –
Registrul Unic al Transparenţei intereselor, consolidarea mecanismelor instituționale privind accesul
la informații de interes public şi transparenţa decizională;
7. Valentin Mircea, şeful Corpului de Control al Primului Ministru, cu tema
Reglementarea unitară a funcției de control administrativ din autoritățile publice şi companiile cu
capital majoritar de stat, inclusiv prin consolidarea autonomiei operaționale a structurilor de control
intern şi alocarea resurselor adecvate;
8. Bogdan Stan, președintele Agenției Naționale de Integritate, cu tema Noi instrumente
de gestionare a conflictelor de interese în procedurile de achiziții publice;
9. Cornel Virgiliu Călinescu, director general, Agenția Națională de Administrare a
Bunurilor Indisponibilizate, cu tema Noua agenție de administrare a bunurilor indisponibilizate:
reutilizare socială, programe preventive.
Întâlnirea a cuprins mai multe sesiuni de întrebări şi răspunsuri pentru clarificarea
anumitor aspecte care au rezultat din prezentările susținute.

Camera Auditorilor Financiari din România a fost reprezentată la acest eveniment de
Adrian Popescu, şeful Departamentului de Monitorizare, Control şi Competenţă
Profesională.
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NOUTĂŢI EDITORIALE
1. A apărut revista „Audit Financiar” nr. 8/2016
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Din sumar: „Evaluarea cantitativă şi calitativă a unei societăţi comerciale din punctul
de vedere al riscului de credit”; „Implicaţiile performanţelor financiare asupra indicatorilor
bursieri ai întreprinderilor cotate: Evidenţe empirice pentru piaţa de capital românească”;
„Studiu privind relevanţa disciplinelor de contabilitate în formarea profesională economică a
specialiştilor necontabili”; „Model de dimensionare a compartimentelor de audit în sectorul
public”; „Principalele cauze ale corupţiei în România”.

Pentru acces rapid (click aici).

Pentru îmbunătăţirea nivelului de vizibilitate în plan intern şi internaţional, în cursul
anului 2016 revista „Audit Financiar” a fost indexată în șapte noi baze de date internaționale
(BDI), respectiv: Academic Keys, Deutsche Zentralbibliothek für Wirtschaftswssenschaften,
DOAJ, ERIH PLUS, Global Impact Factor, Google Scholar, Research Papers in Economics
(RePEc). De asemenea, a devenit membru CrossRef, care este o asociație non-profit pentru
publicații academice, din care fac parte aproximativ 2.000 de editori. Aceasta nu oferă o bază
de date propriu-zisă de tip „fulltext”, ci facilitează legăturile dintre conţinuturile distribuite
de alte site-uri cu publicaţii ştiinţifice. De asemenea, CrossRef asigură infrastructura tehnică
folosind Identificatorii Digital Object (DOI). CrossRef oferă un depozit și un serviciu de
interogare pentru DOI.
Avantajul principal al indexărilor în BDI este acela că revista noastră va fi vizibilă
pentru comunitatea ştiinţifică națională și internaţională. În acest fel estimăm și creșterea
numărului de autori străini care vor dori să publice articole în revista „Audit Financiar”.
Pentru îndeplinirea dezideratului de creștere permanentă a calității articolelor
publicate, Consiliul CAFR a decis că începând cu anul 2017 revista „Audit Financiar” va
avea apariţie trimestrială.
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2. Ghid pentru un Audit de Calitate
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„Ghidul pentru un Audit de Calitate” – ediţia 2012 face parte în acest moment din
bibliografia propusă pentru susţinerea examenului de competență profesională pentru anul
2016.
În acest context, CAFR a hotărât retipărirea acestei lucrări publicate de Serviciul de
practică al contabililor autorizaţi din cadrul Institutului Contabililor Autorizaţi din Scoţia
(ICAS).
Lucrarea poate fi procurată de la sediul CAFR sau poate fi comandată prin e-mail la
adresa: cafr@cafr.ro.

3. Un pas înainte pentru revista „Practici de Audit”
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Pentru promovarea şi creşterea vizibilităţii revistei profesionale editate de CAFR –
„Practici de Audit”, începând cu numărul 3/2016 publicaţia a fost indexată în următoarele
baze de date:
Academic Keys: http://business.academickeys.com/jour_main.php
Google Scholar:https://scholar.google.ro/citations?user=hvsG7WkAAAAJ&hl=ro&authuser=1
Journal Seeker: http://journalseeker.researchbib.com/view/issn/2284-6697

