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ŞTIRILE EDIŢIEI
1. Comunicat privind aplicarea prevederilor Regulamentului nr. 537/2014 al
Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014
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În atenția auditorilor financiari care desfășoară misiuni de audit statutar și a entităților ale
căror situații financiare fac obiectul auditului statutar
Vă informăm că, începând cu data de 17 iunie 2016 se aplică prevederile
Regulamentului nr. 537/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014
privind cerințe specifice referitoare la auditul statutar al entităților de interes public și de
abrogare a Deciziei 2005/909/CE a Comisiei.
Regulamentele comunitare au aplicabilitate generală, sunt obligatorii în toate
elementele și se aplică direct și imediat, ca norme, în toate țările Uniunii Europene, fără a
necesita transpunerea în legislația națională.
La art. 2 din Regulamentul menționat, se prevăd următoarele:
„Prezentul regulament se aplică:
(a) auditorilor statutari și firmelor de audit care efectuează audituri statutare la
entități de interes public;
(b) entităților de interes public.”
Regulamentul nr. 537/2014 cuprinde prevederi importante astfel că este necesar ca
entitățile vizate să ia măsuri pentru aplicarea acestora.
De asemenea, acest regulament face trimitere la conținutul raportului de audit
prevăzut la art. 28 din Directiva 2006/43/CE1 modificată și completată prin Directiva nr.
56/20142, raport care se regăsește și în reglementările contabile aplicabile operatorilor
economici3.

Directiva 2006/43/CE privind auditul legal al conturilor anuale şi al conturilor consolidate, de modificare a
Directivelor 78/660/CEE şi 83/349/CEE ale Consiliului şi de abrogare a Directivei 84/253/CEE a Consiliului
2 Directiva nr. 56/2014 de modificare a Directivei 2006/43/CE privind auditul legal al situaţiilor financiare anuale
şi al situaţiilor financiare consolidate.
3 Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1286/2012 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu
Standardele internaţionale de raportare financiară, aplicabile societăţilor comerciale ale căror valori mobiliare
sunt admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată cu modificările și completările ulterioare și Ordinul
ministrului finanțelor publice nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situaţiile
financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate, cu modificările și completările ulterioare.
1

Precizăm că, între alte aspecte, Regulamentul nr. 537/2014 stabilește cadrul legal în care
auditorul statutar, entitatea auditată și comitetul de audit colaborează pentru realizarea unui
audit de calitate.
Pentru consultarea Regulamentului nr. 537/2014 al Parlamentului European și al
Consiliului (click aici).
Prin transpunerea la nivel național a prevederilor Directivei nr. 56/2014 urmează să se
stabilească opțiunile din Regulament care vor fi aplicabile în România.
Directiva nr. 56/2014/UE (aici)

2. Comunicat de presă - Federația Europeană a Experților Contabili (FEE) încurajează
statele membre să aplice în mod consecvent noile reguli de audit
În data de 17 iunie FEE a emis un comunicat de presă cu privire la implementarea
Directivei Europene, stadiul implementării în țările membre și îndemnul la aplicarea
consecventă a noilor reguli de audit.
Astfel, începând cu 17 iunie 2016 noile norme ale UE privind auditul statutar devin
aplicabile. Având în vedere că normele privind auditul entităților de interes public au efect
imediat și cele pentru alte sisteme de audit necesită transpunere, statele membre au fost
nevoite să-și adapteze legislația. Luarea de poziție menționează faptul că „Este important ca
statele membre să pună în aplicare legislația de audit în același mod. Un mediu concurențial
echitabil este critic pentru întreprinderile europene. UE trebuie să se concentreze asupra
locurilor de muncă, a creșterii economice și a investițiilor, astfel încât țările ar trebui să evite
un cadru de reglementare complex, care adaugă costuri și lipsă de eficiență”.
Pentru a informa asupra acestui proces, FEE a analizat ce au decis statele membre cu
privire la opțiunile-cheie pentru punerea în aplicare. Vă rugăm să consultați site-ul.
Pentru mai multe informații cu privire la activitatea Federației cu privire la acest
subiect, puteți vedea o prezentare generală a publicațiilor privind reforma de audit aici .
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1. Hotărâri ale Consiliului CAFR
1.1 Noile Norme privind revizuirea calităţii activităţii de audit financiar şi a altor
activităţi desfăşurate de auditorii financiari
În vederea îmbunătățirii activității de revizuire pentru asigurarea calității activității
desfășurate de auditorii financiari, Departamentul Monitorizare, Control şi Competenţă
Profesională (DMCCP) a revizuit și a actualizat un set de Norme și Proceduri.
În luna septembrie 2015 membrii Camerei şi-au exprimat opiniile asupra acestor
norme prin intermediul unui chestionar şi, de asemenea, normele au fost supuse consultării
publice la finele aceluiaşi an.
În urma centralizării şi analizării comentariilor și propunerilor de îmbunătățire venite
din partea membrilor, prin Hotărârea Consiliului nr. 18/10.03.2016 au fost aprobate noile
Norme privind revizuirea calității activității de audit financiar și a altor activități desfășurate
de auditorii financiari. Acest Norme au fost avizate de Consiliul pentru Supravegherea în
Interes Public a Profesiei Contabile (CSIPPC) în data de 15.06.2016 și au fost transmise spre
publicare la Monitorul Oficial.
Aceste norme au avut în vedere:
a)
Alinierea activității DMCCP la noile cerinţe la nivelul U.E., astfel încât
sistemul de revizuire a calităţii serviciilor de audit organizat de CAFR să fie mai
eficient și să răspundă mai bine nevoilor din acest domeniu de activitate;
b)
Abordarea unei selecţii mixte (risc-ciclu) a membrilor CAFR care sunt
incluși în programele de revizuire a calităţii, în conformitate cu reglementările IFAC
(vezi SMO 1);
c)
Abordarea unei selecţii a angajamentelor ce urmează să fie verificate la
nivel de partener, auditor asociat în firma respectivă.
Prin intermediul acestor norme se va urmări modul în care auditorii dintr-o firmă
(asociați/parteneri) respectă cerințele ISA în ceea ce privește modul de realizare al
angajamentelor și, totodată, modul în care aceștia respectă sistemul de control intern al firmei
de audit (conform ISQC 1 și/sau ISA 220).
La ora actuală metodologia de selecție a dosarelor în vederea revizuirii calității
activității de audit financiar urmărește doar un grad de acoperire de 50% + 1 din totalul
onorariilor declarate de auditori în cadrul raportului anual de activitate ce intră în sfera de
revizuire de calitate. Prin noua Normă acest lucru se va nuanța în funcție de numărul de
auditori care semnează rapoarte de asigurare și non-asigurare, în funcție de volumul de
activitate și în funcție de calitatea sistemului de control intern.
În consecință, coordonatorul echipei de inspecție va trebui să se asigure că sunt
îndeplinite cumulativ următoarele criterii de selecție:
-

Se acoperă 50%+1 din totalul onorariilor declarate;
S-a selectat cel puțin un angajament din fiecare tip de angajament;

inspecției.

Fiecare partener din firma de audit a fost cuprins în sfera de revizuire a

Un alt considerent care a stat la baza noilor Norme a fost în principal comasarea
tuturor prevederilor care au incidență asupra activității de revizuire a calității astfel încât să
se asigure o mai bună transparență în relația cu auditorii.
Un alt deziderat care a determinat ajustarea acestor Norme s-a bazat pe următorii
piloni:
Cerințele UE precum și cerințele Autorității de Supraveghere a
Auditului;
Aprofundarea modului în care auditorii efectuează documentarea
angajamentelor de asigurare și non asigurare, cu accent pe auditul statutar la entitățile
de interes public.
Prin aceste Norme DMCCP va trece treptat la evaluarea, în primul rând, a
raționamentului profesional al auditorului și apoi calitatea și gradul de adecvare al
documentării corelate cu raționamentul auditorului și concluziile pe care acesta le emite în
scrisoarea către cei însărcinați cu guvernanța precum și în raportul de audit.
Totodată, prin aceste Norme au fost definite toate tipurile de inspecții pe care DMCCP
le poate efectua:
a)
inspecții periodice;
b)
inspecții tematice – acestea sunt demarate de DMCCP fie în baza unor
sesizări primite de CAFR, fie urmăresc aspecte punctuale referitoare la modul de
îndeplinire a obligațiilor față de Cameră sau în cazul în care CAFR se autosesizează în
baza unor informații cu caracter public și care, prin natura lor, pot prejudicia profesia
de auditor financiar;
c)
inspecțiile la cerere – sunt inspecții solicitate de auditori și numai în baza
prevederilor din aceste Norme.
Aceste Norme vor fi aplicabile de la data publicării în Monitorul Oficial.
Începând cu anul aceasta, Departamentul de control al Camerei Auditorilor Financiari
din România, va susţine un curs privind noua normă de inspecţie.
Vom reveni cu informaţii despre acest curs.
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1. Înscrierile 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.
În perioada menţionată s-au înscris la cursuri 3.922 de persoane, audtiori şi stagiari.
La data de 16.06.2016, situaţia membrilor privind pregătirea profesională, se prezintă
astfel:
Auditori
Din cei 4.488 auditori, s-au înscris la cursuri 2.544, din care:
- 1.127 auditori au optat pentru sistemul clasic, reprezentând un procent de 44,30% din
totalul celor înscrişi;
- 1.417 auditori au optat pentru sistemul e-learning, reprezentând 55,70% din totalul
celor înscrişi.
Stagiari
Din total stagiari - 2.279 din anul I, II, III şi perioada legală s-au înscris la cursuri 1.378,
astfel:
a) Stagiari anul II, III şi perioada legală – 1.272, din care:
- 593 s-au înscris la sistemul clasic, reprezentând un procent de 46,62% din totalul de
1.272;
- 679 de stagiari au optat pentru sistemul e-learning, reprezentând un procent de
53,38% din totalul de 1.272.
b) Stagiari anul I – 106, din care:
- 33 de persoane s-au înscris pentru sistemul clasic, reprezentând 31,13% din totalul de
106;
- 73 de persoane s-au înscris pentru sistemul e-learning, reprezentând 68,87% din
totalul de 106.
Pentru persoanele care încă nu s-au înscris rămâne valabilă opțiunea de efectuare a
cursurilor în sistem e-learning.

2. Alte informaţii de interes privind pregătirea profesională
- Începând cu luna august, cursurile în sistem e-learning vor fi disponibile pe
platformă într-un format nou. Întrebările şi observaţiile pot fi adresate pe forumul cursului.
- Persoanele care încă nu au primit conturile şi parolele sunt rugate să contacteze
Departamentul de admitere, pregătire continuă şi stagiari, la următoarea adresa de e-mail:
invatamant.admitere@cafr.ro
- Începând cu anul 2016, atât auditorii cât şi stagiarii vor avea posibilitatea de a
descărca adeverinţele privind efectuarea cursului aferent anului 2016, direct de pe platformă,
indiferent de formatul de curs la care au participat (clasic sau e-learning).
De asemenea, începând cu luna septembrie va fi disponibilă o serie de cursuri
nestructurate, cu diferite tematici de interes.
3. Cursuri de pregătire nestructurată - Seminar de instruire profesională, Bucureşti,
27 iunie 2016
În cadrul cursurilor de pregătire nestructurată, Camera Auditorilor Financiari din
România împreună cu Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor a
organizat în data de 27 iunie 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 pregătire 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
teme pe următoarele subiecte:
1. Sorinel Ionuţ Gabor JITARU, şef serviciu – Direcţia Analiză şi Prelucrare a
Informaţiilor: „Prezentare privind sistemul de luptă împotriva spălării banilor”;
2. Claudia BONTO, analist financiar – Direcţia Supraveghere şi Control: „Cunoaşterea
clientelei şi monitorizarea relaţiei de afaceri: conformitate, supraveghere şi control”;
3. Georgeta PETRE, analist financiar – Direcţia Cooperare Interinstituţională şi Relaţii
Internaţionale: „Aplicarea regimului sancţiunilor internaţionale”.
Seminarul, la care au participat 110 auditori financiari şi stagiari, a cuprins şi o sesiune
de întrebări şi răspunsuri pentru clarificarea anumitor aspecte care au rezultat din
prezentările susţinute sau din experienţa auditorilor financiari.
Întrucât solicitările venite din partea dumneavoastră au depăşit numărul de locuri
disponibile, vom organiza cât de curând posibil un nou seminar pe aceste teme.
Vom reveni cu detalii.
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1. Organizarea şi funcţionarea comitetelor de lucru din cadrul CAFR
Prin Hotărârea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 34/02 iunie
2016 a fost aprobată „Procedura privind organizarea şi funcţionarea comitetelor de lucru din cadrul
CAFR.”
Comitetele de lucru vor avea, în principal, următoarele obiective:
- acordarea de asistenţă tehnică stagiarilor şi membrilor CAFR;
- armonizarea legislaţiei pentru diferite domenii de activitate;
- elaborarea de ghiduri şi de alte materiale utile auditorilor financiari.
În viitorul apropiat se va constitui un Comitet de lucru pentru stagiari, care va avea
drept scop principal dezbaterea şi propunerea de soluţii constructive pentru problemele
ridicate de stagiari.
De asemenea, vor fi revalidate următoarele grupuri de lucru existente la nivelul CAFR:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Grupul de lucru pentru aspecte privind aplicarea şi interpretarea codului etic;
Grupul de lucru pentru aspecte privind activitatea de audit şi aplicarea ISA;
Grupul de lucru pentru raportări financiare;
Grupul de lucru pentru Auditul entităților reglementate de BNR;
Grupul de lucru pentru Auditul entităților reglementate de ASF;
Grupul de lucru pentru auditul fondurilor europene;
Grupul de lucru pentru audit intern;
Grupul de lucru pentru diverse probleme întâmpinate în profesie;
Grupul de lucru – prevenirea și combaterea spălării banilor.

Precizăm că grupurile de lucru se vor denumi în continuare „Comitete de lucru”.
Vom reveni cu detalii.

COLABORAREA CAFR CU ALTE ORGANISME
1. Protocol de colaborare în domeniul educaţiei financiare între CAFR şi ASF
Având în vedere interesul reciproc pentru promovarea valorii, a calităţii, a unui sistem
prin intermediul căruia se doreşte atingerea unor niveluri superioare ale relaţiilor
profesionale, pentru apărarea drepturilor consumatorilor, pentru punerea la dispoziţia
societăţii a unor programe de educaţie financiară, de informare şi de conştientizare, viabile
din punct de vedere economic şi accesibile din punct de vedere comunicaţional, Autoritatea
de Supraveghere Financiară şi Camera Auditorilor Financiari din România au încheiat, în
luna iunie 2016, un „Protocol de colaborare în domeniul educaţiei financiare”.
Obiectivul acestui Protocol îl constituie promovarea de proiecte şi programe
educaţionale comune, precum şi de acţiuni cu scopuri educative, pentru creşterea nivelului
de educaţie financiară în România, de conştientizare şi de informare a populaţiei, precum şi
pentru creşterea nivelului de incluziune financiară.
De asemenea, vor fi desfăşurate activităţi educaţionale, de informare şi/sau
conştientizare în domeniul financiar ne-bancar, susţinute în vederea sporirii nivelului de
protecţie a consumatorilor de servicii, produse şi instrumente financiare ne-bancare din
România.
Activităţile şi programele educaţionale se adresează mediului preuniversitar şi
universitar, interesului public şi, cu precădere, zonei de reglementare şi supraveghere care
intră în sfera competenţei ASF, precum şi domeniului profesional reglementat de CAFR, cât şi
altor persoane interesate.
Pentru Protocolul integral (click aici).
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1.1 Seminar IMI – Sistemul de informare a pieței interne, Bucureşti, 14 iunie 2016
Camera Auditorilor Financiar din România este autoritatea competentă care
gestionează informațiile cu privire la profesia de auditor financiar, la nivel național, în
Sistemul de informare al pieţei interne (IMI).
Acest sistem este un instrument electronic al cărui obiectiv este facilitarea cooperării
administrative și asistența reciprocă între statele membre UE (inclusiv statele SEE) pentru a
asigura buna funcționare a pieței interne și libera circulație a persoanelor si serviciilor.
Şi în acest an a continuat seria evenimentelor organizate la nivel național de Ministerul
Educației Naționale și Cercetării Științifice privind funcționarea și gestionarea datelor din
sistemul IMI.
Astfel, pe data de 14 iunie salariaţi din cadrul executivului CAFR au participat la un
seminar de instruire a utilizatorilor IMI din cadrul Autorităților Competente înregistrate în
Sistemul de informare al pieței interne.
Seminarul a vizat în principal instruirea autorităților competente la nivel național
privind gestionarea notificărilor referitoare la formarea profesională, pentru profesiile
reglementate sectorial și a modului de alertă în cazul aplicării unor sancțiuni profesionale de
către autoritățile competente din celelalte state membre.
2. Evenimente profesionale din mediul academic
2.1. Seminar științific „Convergenţă şi Armonizare în Raportarea Financiară şi
Audit”, Iaşi, 23 mai 2016
Camera Auditorilor Financiari din România, în calitate de partener, a participat pe
data de 23 mai la Seminarul științific „Convergență și Armonizare în Raportarea Financiară
și Audit (CARFA) 2016”, eveniment organizat de către studenții din cadrul masterului
Contabilitate, Expertiză și Audit (CEA) sub coordonarea lect. univ. dr. Ioan-Bogdan Robu.
Sub patronajul Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași – Facultatea de Economie
și Administrarea Afacerilor (FEAA), și cu susținerea CAFR și CECCAR, evenimentul a
prilejuit prezentarea unor lucrări cu caracter științific aparținând masteranzilor CEA.
Lucrările au fost grupate în paneluri pe următoarele teme:
Panel 1: „Informația financiar-contabilă”;
Panel 2: „Calitatea informației financiare și auditul financiar”;
Panel 3: „Sisteme contabile internaționale”.
Reprezentantul Camerei, Eusebiu Vreme a transmis studenţilor mesajul Consiliului
CAFR, asigurându-i de tot suportul în pregătirea pentru accederea la profesia de auditor

financiar. De asemenea, masteranzii care au prezentat cele mai bune lucrări științifice au
primit din partea CAFR premii, constând în cărți și reviste editate de Cameră.
2.2. Conferinţa internaţională „Accounting and Management Informations System”
(AMIS) 2016, ASE Bucureşti, 8-9 iunie 2016
În perioada 8-9 iunie 2016, Facultatea de contabilitate şi informatică de gestiune din
cadrul Academiei de Studii Economice, Bucureşti a organizat a 11-a ediţie a conferinţei
internaţionale „Accounting and Management Informations System” (AMIS).
Lucrările conferinţei s-au desfăşurat sub formă de paneluri şi secţiuni pe diverse teme
din sfera contabilităţii şi a informaticii de gestiune precum: „Raportare corporativă”,
„Sustenabilitatea raportării integrate sau integrarea raportării sustenabile”, „Aplicarea IFRS într-o
lume globalizată”, „Contabilitate de gestiune”.
Conf. univ. dr. Gabriel Radu, preşedintele CAFR a adresat organizatorilor şi
participanţilor un mesaj în deschiderea evenimentului.
Dr. Klemente Kiss, vicepreşedinte al CAFR, a participat la panelul „Punerea în aplicare
a Standardelor IFRS într-o lume globalizată”.
De asemenea, în cadrul panelului „Raportare corporativă” prof. univ. dr. Mădălina
Dumitru, director editorial al revistei „Audit Financiar” a susţinut temele: „Analiză empirică a
raportărilor non-financiare în Polonia şi România în contextul Directivei 2014/95/UE” şi „Rolul
stakeholderilor în instituţionalizarea raportării CSR” (Responsabilitate socială corporativă).

2.3. Curs festiv de absolvire, Iaşi, 21 iunie 2016
În data de 21 iunie la Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor (FEAA), din
cadrul Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iași a avut loc Cursul festiv de absolvire a
specializării Contabilitate și Informatică de Gestiune (CIG).
Conf. univ. dr. Daniel Botez, membru al Consiliului CAFR, a transmis din partea
Camerei un mesaj de felicitare a tuturor absolvenților CIG, asigurându-i de toată susținerea și
suportul organismului nostru profesional în pregătirea accederii la profesia de auditor
financiar, în baza protocolului încheiat cu FEAA prin care absolvenților de la masterul
Contabilitate, Expertiză și Audit (CEA) li se asigură accesul direct, fără examen, la stagiul de
auditor financiar.
În semn de recunoștință pentru susținerea proiectelor FEAA-CEA, pentru
profesionalismul şi preocuparea constantă manifestată în susţinerea şi promovarea activităţii
profesiei şi a domeniului său de activitate, precum şi pentru contribuţia adusă la creşterea
viitoarei generaţii de auditori financiari, Camerei Auditorilor Financiari din România –
Reprezentanţa regională Iaşi, i s-a acordat o „Diplomă de excelență”.
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3. Evenimente profesionale pe plan extern
3.1. Conferința internațională aniversară a Asociației Contabililor și Auditorilor
Profesioniști din Republica Moldova „Provocările și oportunitățile profesiei contabile și de
audit:experiențe și soluții la nivel mondial”, 17 iunie 2016, Chișinău
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Cu prilejul aniversării a 20 de ani de activitate Asociația Contabililor și Auditorilor
Profesioniști din Republica Moldova a organizat în data de 17 iunie 2016, la Chişinău,
Conferinţa internaţională „Provocările şi oportunităţile profesiei contabile şi de audit: experienţe şi
soluţii la nivel mondial”.
Scopul Conferinței a fost acela de a promova imaginea şi rolul specialiştilor
profesionişti din domeniul contabil şi de audit, invocând tematica provocărilor profesiei de
audit şi profesiei contabile la nivel național şi internațional.
La eveniment au participat reprezentanţi ai Federaţiei Internaţionale a Contabililor
(IFAC), ai Federaţiei Experţilor Contabili Francofoni (FIDEF), ai Centrului pentru Reforme în
domeniul Raportării Financiare din cadrul Băncii Mondiale (CRRF), ai ACCA - Europa de
sud-est, ai Fundaţiei PUM, ai asociaţiilor profesionale din România, Polonia, Olanda,
Muntenegru, Ungaria, Rusia, Azerbaidjan, Georgia.
De asemenea, la Conferinţă au participat şi reprezentanţi ai instituţiilor de
reglementare, ai administraţiei publice centrale şi locale din Republica Moldova, asociaţii
profesionale, reprezentanţi ai universităţilor de profil, precum şi firme de audit şi consulting.
Camera Auditorilor Financiari din România a fost reprezentată de conf. univ. dr.
Gabriel Radu, preşedintele CAFR, prof. univ. dr. Tatiana Dănescu, conf. univ. dr. Daniel
Botez, Mircea Orzescu, membri ai Consiliului, precum și de Cristina Cerbu, director
executiv.
Cu această ocazie, în numele Consiliului Camerei, preşedintele Gabriel Radu, a adresat
un mesaj de felicitare colegilor din Republica Moldova din care redăm câteva idei:
„Acest gen de eveniment profesional creează dezbateri dinamice și schimburi de experiență și
bune practici, elemente cheie pentru profesia noastră, ale cărei obiective principale sunt comunicarea și
transparența.
Tema centrală a Conferinței de anul acesta este una extrem de interesantă și prolifică și creează
cadrul general pentru discuții la nivel înalt. Fără îndoială că profesia de audit trece printr-un proces de
schimbare, iar organismele profesionale sunt foarte implicate în înfăptuirea acestei schimbări.
Vă asigur de disponibilitatea noastră de a continua acești ani de cooperare fructuoasă în
beneficiul membrilor noștri și al economiilor naționale, mai ales în vremuri în care rolul organismelor
profesionale este pus la îndoială, iar instituțiile europene tind să îl modifice în favoarea autorităților de
supraveghere în interes public. Mai mult ca niciodată, este important ca organismele profesionale din
statele membre ale UE să facă front comun pentru a reprezenta împreună nevoile membrilor lor.”
Lucrările Conferinţei s-au desfăşurat sub forma a două paneluri de discuţii în care s-au
dezbătut aspecte referitoare la provocările profesiei de audit şi profesiei contabile.
Vom reveni cu informaţii.

ALTE INFORMĂRI
1. Informări de la Uniunea Profesiilor Liberale din România (UPLR) privind aspecte
semnificative din activitatea desfășurată în ultima perioadă de profesiile liberale din
Uniunea Europeană
1.1. Reformarea Profesiilor Liberale în viziunea Comisiei Europene, Bruxelles, 18
mai 2016
La data de 18 mai 2016, Comisia Europeană a organizat la Bruxelles o Conferință a
Forumului pentru Piața Unică cu tema „Reformarea reglementărilor privind profesiile liberale.
Rezultatele evaluării și căi de urmat”.
La Conferință au participat reprezentanți ai Comisiei Europene: Lowri Evans - director
General pentru Piața Internă, Industrie, Antreprenoriat și Întreprinderii Mici și Mijlocii,
Martin Fhron - şeful Unității Calificări și Competențe Profesionale din cadrul Direcției
Generale pentru Creștere, Irmfried Schwimann - director General Adjunct la Direcția
Generală pentru Creștere, membri ai guvernelor francez, olandez, britanic, portughez,
reprezentanți ai mediului academic și universitar.
Consiliul European al Profesiilor Liberale – CEPLIS a fost reprezentat de către Rudolf
Kolbe - președinte, Gaetano Stella - prim-vicepreședinte, Francois Blanchecotte - Trezorier și
Theodoros Koutroubas - director General.
Comisia Europeană a prezentat participanților la Conferință două probleme de mare
interes pentru profesiile liberale și anume:
- Planurile Naționale de Acțiune pentru evaluarea reciprocă a profesiilor liberale;
- Lansarea, în perioada ce urmează, a unei consultări publice privind aceste planuri
naționale.
1.2. Comisia Europeană este preocupată de facilitarea furnizării de servicii
transfrontalier - 25 mai 2016
La data de 25 mai 2016, Comisia Europeană a lansat o Consultare publică cu privire la
stabilirea de modalități care să conducă la facilitarea furnizării de servicii într-un alt stat
membru de către profesioniștii liberali.
Elzbieta Bienkovska, Comisarul European pentru Piața Internă, Industrie,
Antreprenoriat și Întreprinderi Mici și Mijlocii a afirmat că serviciile reprezintă două treimi
din economia europeană, însă furnizarea de servicii transfrontalier se află la un nivel foarte
scăzut în special în domenii în care activează contabilii și inginerii.
Introducerea Pașaportului pentru servicii va ajuta furnizorii unor astfel de servicii să
depășească barierele administrative. Prin promovarea dinamică a unor piețe a serviciilor,
Piața Unică va asigura servicii mai ieftine și mai bune pentru consumatori.
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Scopul Pașaportului pentru servicii este acela de a asigura furnizorilor legali de
servicii certitudine și claritate cu privire la regulile cu care trebuie să se conformeze atunci
când intenționează să opereze într-un alt stat membru.
Pașaportul pentru Servicii va simplifica procedurile administrative fără a proceda la
schimbarea unui anumit număr de reguli sau la reducerea cerințelor legii muncii sau a
protecției sociale cărora furnizorii trebuie să se conformeze.
Consultarea publică se va încheia la data de 26 iulie 2016.
1.3. Adunarea Generală și Comitetul Permanent ale Consiliului European al
Profesiilor Liberale – CEPLIS, 26-27 mai, Dublin, Irlanda
În perioada 26-27 mai 2016 au avut loc la Dublin, Irlanda, reuniunile Adunării
Generale și a Comitetului Permanent ale Consiliului European al Profesiilor Liberale CEPLIS.
În cadrul reuniunii adunării generale, condusă de preşedintele Rudolf Kolbe,
principalele subiecte discutate în cadrul lucrărilor au fost legate de:
- Monitorizarea implementării Directivei privind Recunoașterea Reciprocă a
Calificărilor Profesionale;
- Monitorizarea activității Comisiei Europene referitoare la impulsionarea
antreprenoriatului în sectorul socio-economic al profesiilor liberale și adoptarea unei atitudini
de vigilență față de intențiile acesteia de dereglementare a profesiilor liberale;
- Relevarea importanței deosebite a valorilor comune pentru profesiile liberale.

NOUTĂŢI EDITORIALE
1. A apărut revista „Audit Financiar” nr. 7/2016
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Din sumar: „Sistemul de raportare integrată: un nou instrument de creştere a
responsabilităţii asumate în cazul entităţilor din sectorul public”; „Politici şi practici contabile
aplicabile pentru deprecierea activelor generatoare de alte fluxuri decât cele de trezorerie”;
„Adevărul contabil şi asigurarea acestuia la entităţile din Republica Moldova”; „Consideraţii
cu privire la reglementarea, contabilitatea şi auditul depozitelor bancare”; „Managementul
prin bugete. Întocmirea şi lansarea bugetului de vânzări al întreprinderii”.

