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Deschiderea Reprezentanţei regionale Vest la Timişoara 

 

 

La 19 iunie 2015, la Timişoara, a fost inaugurată cea de a patra reprezentanţă regională 

a Camerei Auditorilor Financiari din România, cele înfiinţate anterior având sediile la Iaşi, 

Braşov şi Cluj-Napoca.  

La eveniment au luat parte membri ai Consiliului CAFR, ai Comitetului de Excelenţă, 

ai Comisiei de Audit Statutar, auditori de onoare, auditori financiari din judeţele aflate în 

zona noii reprezentanţe: Arad, Caraş-Severin, Hunedoara şi Timiş, reprezentanţi ai 

organismului de supraveghere CSIPPC, reprezentanţi ai autorităţilor locale din judeţele 

arondate şi ai organismelor profesionale din regiunea Vest, reporteri ai posturilor locale de 

televiziune - TVR Timişoara şi Digi 24 Timişoara.  

În cuvântul de deschidere, lect. univ. dr. Gabriel Radu, preşedintele Camerei 

Auditorilor Financiari din România, a salutat invitaţii şi membrii Camerei prezenţi şi a 

mulţumit personalităţilor locale care au fost alături la acest eveniment important din viaţa 

profesiei. 

 

 
 

A urmat momentul tăierii panglicii inaugurale de către preşedintele Gabriel Radu şi de 

primarul municipiului Timişoara, Nicolae Robu, care a declarat: 

„Mă bucur să fiu alături de dumneavoastră la acest moment inaugural. Doresc să 

adresez un călduros <<Bun venit în Timişoara la Reprezentanţa regională vest Timişoara a 
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Camerei Auditorilor Financiari din România>> oaspeţilor noştri. Este un sediu frumos, 

modern şi sunt încântat că Reprezentanţă are şi va avea parte de condiţii foarte bune de lucru 

aici. Cred că în Timişoara şi în zona de vest a ţării este mult de lucru pentru dumneavoastră, 

auditorii financiari, pentru că vorbim despre un oraş cu un puls economic foarte sănătos, 

despre o regiune puternică din punct de vedere economic şi rolul dumneavoastră este unul 

extrem de important.  

Vă urez mult succes în activitatea dumneavoastră şi vă asigur de toată deschiderea 

mea pentru acţiunile pe care le veţi întreprinde în viitor la Timişoara.” 

 

În continuare Adela Pleşa, director  în cadrul Consiliului pentru Supravegherea în 

Interes Public al Profesiei Contabile, a transmis un mesaj de salut din partea preşedintelui 

Corneliu Cazacu. De asemenea,  reprezentanţi ai mediului universitar şi ai altor organisme 

profesionale cu care CAFR are încheiate protocoale de colaborare au ţinut să formuleze calde 

aprecieri la ideea organizării acestei reprezentanţe şi au subliniat interesul pe care atât mediul 

academic, cât şi cel de afaceri îl acordă profesiei de auditor financiar: conf. univ. dr. Ovidiu 

Megan - decanul Facultăţii de Economie şi Administrarea Afacerilor – Universitatea de Vest 

din Timişoara, conf. univ. dr. Ovidiu Bunget – preşedintele filialei Timiş al Corpului 

Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România, Dionisie Bojin - preşedintele 

Filialei Vest a Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor din România. 

 

Lect. univ. dr. Gabriel Radu, preşedintele CAFR, şi lect. univ. dr. Mirela Păunescu, 

vicepreşedinte al Consiliului, au acordat interviuri posturilor locale de televiziune – TVR 

Timişoara şi Digi 24 Timişoara, în care au relevat importanţa deschiderii reprezentanţei de la 

Timişoara pentru permanenta apropiere faţă de membri prin sporirea eficienţei comunicării 

cu aceştia şi consultarea lor asupra celor mai importante probleme ale organismului nostru 

profesional. Nu în ultimul rând cei intervievaţi au subliniat existenţa multor proiecte pentru 

Timişoara şi pentru celelalte reprezentanţe, proiecte extrem de interesante şi de utilitate 

maximă pentru auditorii financiari.   

Pentru interviul integral (click aici) 

 

De asemenea, presa scrisă locală, precum şi cea on-line a relatat despre acest 

eveniment în publicaţiile „Ziua de Vest”, „Glasul Aradului”, „Viptim.ro”, şi „Ziarul 

Actualitatea.ro”. 

(click aici) (click aici) (click aici) (click aici) 

 

În încheiere în legătură cu semnificaţia acestui eveniment, preşedintele Camerei 

Auditorilor Financiari din România, lector univ. dr. Gabriel Radu, a spus: 

„Sunt onorat să mă aflu în mijlocul dumneavoastră, unde, ca şi la prima vizită pe care 

am făcut-o la sfârşitul anului trecut, după alegerile de la CAFR, cu ocazia consultării fiecărei 

zone pentru a identifica priorităţile şi a construi strategia Consiliului pentru mandatul 2014-

2017, m-am bucurat de deschiderea cu care am fost primit şi m-am simţit ca acasă.  

http://www.digi24.ro/Stiri/Regional/Digi24+Timisoara/Stiri/Auditorii+au+reprezentanta+regionala+la+Timisoara
http://ziuadevest.ro/economic/54104-camera-auditorilor-financiari-din-romania-va-avea-reprezentanta-regionala-la-timisoara
http://glsa.ro/arad/201686-reprezentanta-regionala-vest-a-camerei-auditorilor-din-romania-se-deschide-maine-la-timisoara.html
http://www.viptim.ro/news/1106-reprezentanta-regionala-vest-a-camerei-auditorilor-financiari-din-romania-se-deschide-la-timisoara
http://www.ziarulactualitatea.ro/camera-auditorilor-financiari-din-romania-va-avea-reprezentanta-regionala-la-timisoara/
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În programul Consiliului Camerei privind deschiderea de noi reprezentanţe prioritatea 

a fost Timişoara şi s-au alocat resursele necesare, mai ales financiare, pentru a putea fi 

prezenţi astăzi aici.  

Mă bucur să regăsesc în această împrejurare mulţi dintre colegii auditori care au fost 

prezenţi anul trecut şi care au solicitat deschiderea acestei reprezentanţe. 

Un alt motiv de bucurie şi emoţie îl reprezintă faptul că se realizează prima deschidere 

a unei reprezentanţe a actualului Consiliu într-o zonă foarte importantă cum este Timişoara 

care este o poartă importantă de intrare, atât pentru investiţii, cât şi pentru mediului 

economic în România şi nu numai, constituind un reper pentru tot ce înseamnă 

profesionalismul, dar mai ales independenţa şi calitatea serviciilor pe care membrii noştri, 

auditorii financiari, le prestează. 

Tot  astăzi a avut loc şedinţa Consiliului Camerei la sediul noii reprezentanţe şi, în 

aceeaşi măsură, am avut emoţiile unei astfel de întâlniri. 

Pentru anul următor în programul Consiliului sunt prevăzute să se deschidă şi 

celelalte reprezentanţe, respectiv Craiova şi Constanţa, pentru că, aşa cum am spus şi cu alte 

ocazii,  intenţionăm  să vă fim aproape şi îmi doresc ca sediile teritoriale să fie locul în care 

dumneavoastră să vă întâlniţi, să discutaţi probleme profesionale şi să vă simţiţi ca acasă. 

Consiliul Camerei vă garantează că veţi avea multe subiecte de discuţie şi dezbateri, 

pentru că această locaţie va avea şi destinaţie de sală de cursuri. 

Vreau să mulţumesc în numele Consiliului şi al meu personal tuturor celor care s-au 

implicat direct, pentru efortul depus în vederea deschiderii acestei reprezentanţe, în special 

domnului Ioan Minda, membru al Consiliului, domnului director Marius Burduşel, alături 

de colegii din Executiv şi mai ales Consiliului pentru alocarea resurselor financiare.  

Fireşte, ne vom bizui în activitatea noii reprezentanţe pe sprijinul unor profesionişti cu 

experienţă, deopotrivă practicieni, dar şi universitari, precum şi al autorităţilor locale, 

împreună cu care intenţionăm să organizăm în viitor manifestări profesionale de prestigiu şi 

de utilitate semnificativă atât pentru membrii noştri, cât şi pentru viaţa socială a zonelor în 

care auditorii noştri îşi desfăşoară misiunile în scopul satisfacerii interesului public, legat de 

asigurarea unui mediu de încredere în afaceri. 

Vă dorim succes, vă dorim să realizaţi indicatorii pe care vi i-aţi propus şi să ne 

revedem la evenimentele viitoare, inclusiv la Congresul profesiei de auditor financiar 

organizat la Braşov în octombrie.” 

 

Un reportaj extins, ilustrat  de la acest eveniment va fi publicat în revista „Practici de 

Audit” nr. 3/2015. 
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Congresul CAFR 

 

 

Stimaţi participanţi şi invitaţi! 

 

Am fi deosebit de încântaţi dacă aţi accepta ca opiniile şi experienţa dumneavoastră să 

facă obiectul unor prezentări pe teme relevante ale profesiei de audit, atât în plen, cât şi pe 

secţiuni, care vor fi publicate în revistele editate de CAFR – „Practici de Audit” (pentru 

articolele profesionale) şi „Audit Financiar” (pentru articolele ştiinţifice) şi vor fi reunite într-

un volum consacrat celui de-al IV-lea Congres al CAFR. 

 

Persoanele interesate sunt invitate să ne transmită până în data de 1 august 2015 titlul 

articolului, rezumatul şi termenii cheie. Tema trebuie să fie în conformitate cu tematica 

fiecărui atelier. Selecţia temelor articolelor se va finaliza până la data de 6 august 2015, iar 

rezultatele selecţiei vor fi comunicate individual fiecărui participant, prin intermediul unui e-

mail, cel târziu până la 7 august 2015. Articolele cu tema aprobată vor fi transmise de către 

autori prin e-mail până la 1 septembrie 2015, însoţite de acceptul acestora pentru publicarea 

în exclusivitate a articolelor în revistele editate de CAFR şi în Cartea Congresului. 

 

Pentru mai multe detalii (click aici) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://congres.cafr.ro/inscriere-comunicari/
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Informare privind procesul de transpunere  

a Directivei Europene nr. 56/2014 privind auditul statutar 

 

Stimaţi colegi, 

 

După cum aţi fost informaţi prin intermediul materialelor elaborate de CAFR, 

România se află în proces de transpunere a Directivei Europene 56/2014 de modificare a 

Directivei Europene 43/2006. CSIPPC este organismul însărcinat de Ministerul Finanţelor 

Publice pentru a emite un proiect de act normativ care se doreşte a fi aprobat cât mai curând 

cu putinţă. 

CAFR a pus la dispoziţia membrilor săi, pe site-ul propriu, Directiva 56/2014, (click 

aici) Regulamentul 537/2014 privind cerinţe specifice referitoare la auditul statutar al 

entităţilor de interes public şi de abrogare a Deciziei 2005/909/CE a Comisiei (click aici),  

precum şi informaţii privind procesul de consultare între CSIPPC şi CAFR pe tema 

proiectului de act normativ şi a încurajat pe toţi cei interesaţi să-şi exprime punctele de 

vedere legate de modul în care văd profesia de auditor în viitor, precum şi o opinie privind 

opţiunile, în măsura în care reglementările europene permit mai multe opţiuni, care ar trebui 

alese de reglementatorul român pentru a fi transpuse în legislaţia naţională. 

Mai mult, au fost înfiinţate grupuri de lucru din care au făcut parte atât membrii 

Biroului Permanent al Consiliului CAFR, cât şi reprezentanţi ai firmelor de audit, mari sau 

mici, universitari precum şi alte persoane care şi-au arătat disponibilitatea. CAFR a centralizat 

punctele de vedere primite de la membrii săi şi a participat la toate şedinţele de consultare 

organizate de CSIPPC, sperând ca, prin implicare, să ajute la obţinerea unui proiect de lege 

care să transpună în mod echilibrat, cu costuri minime şi în folosul profesiei de audit a 

prevederilor legislaţiei europene. 

CAFR a susţinut permanent necesitatea ca transpunerea să se facă printr-un proiect de 

lege, astfel încât acesta să fie supus dezbaterii şi să dea posibilitatea mai multor părţi 

interesate să-şi exprime un punct de vedere legat de acest subiect. De asemenea, interesul 

CAFR a fost ca proiectul de act normativ să transpună corect prevederile europene şi 

implicaţiile acestora asupra membrilor săi să fie minime atât din punct de vedere al 

eventualelor costuri suportate, cât şi din punct de vedere al (in)existenţei unor restricţii 

privind misiunile ce pot fi desfăşurate de actualii membri CAFR. 

La ultima şedinţa de Consiliului CSIPPC din data de 25 iunie a.c., membrii acestuia au 

decis adoptarea proiectului de act normativ elaborat de CSIPPC şi transmiterea acestuia către 

Ministerul Finanţelor Publice. Acest act, care sperăm că va deveni lege, ar trebui supus 

consultării publice pe site-ul www.mfinante.ro la secţiunea „Transparenţa decizională”. 

Principalele prevederi ale proiectului de lege ce vor aduce modificări în desfăşurarea 

activităţii de audit, conform ultimei variante de proiect discutate şi sub rezerva posibilelor  

modificări până la aprobarea în forma finală, sunt: 

http://www.cafr.ro/uploads/Directiva%202014%20-%2056-UE.pdf
http://www.cafr.ro/uploads/Directiva%202014%20-%2056-UE.pdf
http://www.cafr.ro/uploads/Regulament%20537-2014.pdf
http://www.mfinante.ro/
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1. După transpunerea Directivei în legislaţia naţională, CSIPPC prin aparatul propriu 

de control va fi cel care are dreptul să desfăşoare inspecţii de calitate la auditorii care 

desfăşoară misiuni de audit la entităţi de interes public, aşa cum sunt definite acestea de legea 

82/1991; 

2. Se aduc clarificări noţiunilor de auditor statutar şi de misiune de audit statutar, 

noţiuni existente şi în prezent în legislaţia românească, dar care nu sunt atât de riguros 

definite; 

3. Se schimbă criteriile de acces la profesie, astfel: accesul la profesia de auditor se va 

putea face şi de către persoane care nu au absolvit o facultate economică, dar doar cu 

respectarea condiţiilor din Directivă transpuse in legislaţia românească; 

4. Cresc cerinţele privind respectarea Codului etic, în special cele privind păstrarea 

independenţei şi, pe cale de consecinţă faţă de situaţia actuală, vor exista restricţii 

suplimentare, cum ar fi, spre exemplu, cele privind efectuarea de misiuni de audit în paralel 

cu misiuni de non-asigurare. În mod special restricţiile vor afecta auditorii care desfăşoară 

misiuni de audit la entităţi de interes public (spre exemplu, în cazul efectuării de misiuni de 

audit, dar şi a prestării de servicii non-audit la o entitate de interes public - totalul onorariilor 

aferente serviciilor de non audit se limitează la maximum 70 % din media onorariilor achitate 

în ultimele trei exerciții financiare consecutive pentru auditul statutar desfășurat la entitatea 

auditată; 

5. Sunt mai clar precizate serviciile care nu pot fi prestate în paralel cu efectuarea 

misiunilor de audit. Regulamentul precizează că serviciile interzise nu pot fi prestate nici 

direct și nici indirect în beneficiul entității auditate, al întreprinderii-mamă a acesteia sau al 

întreprinderilor controlate de aceasta pe teritoriul Uniunii Europene. 

6. Creşte accentul pus pe asigurarea unor misiuni de audit de înaltă calitate şi pe 

implementarea unui sistem intern de control de calitate (constând, printre altele în politici şi 

proceduri privind desfăşurarea misiunii, politici şi proceduri privind angajarea, consilierea, 

supravegherea, remunerarea și evaluarea activității angajaților precum și organizarea 

structurii dosarului de audit) care să ducă la creşterea calităţii auditului; 

7.  Creşte nivelul sancţiunilor pentru nerespectarea de către auditori a reglementărilor 

specifice; 

8. Se îmbogăţeşte conţinutul raportului de audit prin includerea unor paragrafe care 

nu există la momentul actual.  

9. Apare un raport nou menţionat – raportul suplimentar adresat comitetului de audit 

care conţine multe dintre aspectele ce trebuiau comunicate de auditor persoanelor însărcinate 

cu guvernanţa corporativă, dar şi aspecte noi; 

10. Apar reglementări concrete privind obligaţia auditorului de a notifica organismul 

de supraveghere a profesiei în cazurile în care sunt identificate informaţii despre încălcări 

grave ale legislaţiei de către entitatea de interes public auditată sau despre incapacitatea 

entităţii de interes public auditată de a-şi continua activitatea; 

11. Cresc cerinţele privind informaţiile care trebuie raportate de către auditorii care 

desfăşoară misiuni de audit la entităţi de interes public în cadrul raportului de transparenţă; 
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12. Sunt introduse restricţii privind prestarea misiunilor de audit pe perioade mai mari 

decât cele prevăzute în Regulamentul transpus în legislaţia naţională, fără a mai exista 

posibilitatea prelungirii contractului de audit pe durată nelimitată. Cerinţele de rotaţie sunt 

definite pentru partenerii cheie de audit faţă de firmele de audit pe care le reprezintă în 

misiunile de audit. 

 

Lista cu noutăţile prezentate mai sus nu este exhaustivă, ci reprezintă doar un punct de 

plecare în studierea modificărilor aduse de noua legislaţie europeană. 

Camera consideră salutară Reforma Auditului, reforma iniţiată la nivelul Uniunii 

Europene deoarece crede că poate duce la ridicarea calităţii misiunilor de audit şi la creşterea 

încrederii în calitatea situaţiilor financiare auditate, ceea ce pe termen lung poate duce la 

dezvoltarea economică prin sporirea investiţiilor în economie. 

Totodată, Camera consideră că în varianta finală legislativă se vor regăsi aceleaşi 

abordări care sunt în acest moment discutate la nivel de UE cu privire la Directiva 56/2014, 

care pun accentul pe procesul de supraveghere a auditului statutar la nivel de entităţi de 

interes public, fiind delegate corpurilor profesionale toate activităţile, mai puţin cele care 

sunt prevăzute expres ca nefiind permis a fi delegate. 

Vom reveni cu amănunte, pe măsură ce vom avea noi informaţii. 
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Conferinţa 

„Bune practici de guvernanţă corporativă” 

 

Institutul de Control Intern (ICI) a avut iniţiativa organizării, la 3 iunie a.c. la Hotelul 

Marshal Garden din Bucureşti, a unei interesante conferinţe pe o temă de actualitate pentru 

mediul corporatist din ţara noastră: „Bune practici de guvernanţă corporativă”. 

Referindu-se la această manifestare, directorul ICI, Cosmin Şerbănescu, aprecia: 

„Astăzi, mai mult ca oricând, conformitatea cu reglementările în vigoare şi cadrul 

intern normativ, precum şi aderarea la practici de guvernanţă solide constituie un cadru de 

lucru esenţial pentru un consiliu de administraţie performant şi un management senior 

eficient. În acest sens, conferinţa noastră şi-a propus să constituie un forum de dialog şi 

dezbateri pe teme de actualitate şi de interes din sfera guvernanţei corporative, reunind 

lectori şi practicieni cu expertiză în domeniu” 

Între intervenţiile la acest eveniment, cu deosebită atenţie, a fost urmărită expunerea 

doamnei Linda Kidwell, profesor asociat de contabilitate la Universitatea Wyoming – SUA, 

care a pus faţă în faţă două culturi, două practici, două filozofii în domeniul propuse de 

conferinţa cu titlul sugestiv: „Guvernanţa corporativă în România – o perspectivă americană”. 

Din partea Camerei Auditorilor Financiari din România au participat dr. Ciprian 

Mihăilescu, prim-vicepreşedinte al Consiliului, dr. Mirela Ionescu, director executiv adjunct, 

Alice Petcu, consilier economic şi dr. Corneliu Cârlan, director editorial. 

 

 

Conferinţa internaţională AMIS 2015 

 

Conferinţa internaţională AMIS 2015, organizată de Facultatea de Contabilitate şi 

Informatică de Gestiune din cadrul Academiei de Studii Economice, s-a desfăşurat la 

Bucureşti în perioada 10-11 iunie a.c. 

În cuvântul de deschidere a lucrărilor, preşedintele Conferinţei, prof. univ. dr. Pavel 

Năstase, rectorul ASE, a amintit că la această a 10-a ediţie a manifestării ştiinţifice participă 

personalităţi de prim rang ale profesiei din lume, printre care Alain Burlaud - INTEC, Paris 

Franţa, Mario Abela - reprezentant al IFAC, David Alexander - Universitatea din 

Birmingham, Marea Britanie, Robert Faff  şi Allan Hodgson - Universitatea Queensland, 

Australia, Anna Alon - Rollins College, USA, Martin Glaum - WHU – Otto Beisheim  School 

of Management, Germania, Sebastian Hoffman -  HHL – Leipzig Graduate School of 

Management, Germania, Linda Kidwell - Universitatea din Wyoming, USA, Gilad Livne - 

Universitatea din Exeter, Marea Britanie, Katherine Schipper - Universitatea Duke, USA, 

Piotr Soja - Universitatea Economică din Cracovia, Polonia, Donna Street - Universitatea din 

Dayton, USA, Florin Vasvari - London Business School, Marea Britanie, precum şi Mary 

Tokar din partea IASB. 
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De asemenea, au fost semnificativ reprezentate, prin profesionişti de marcă, centrele 

universitare din România care au activitate didactică şi de cercetare în domeniul contabilităţii, 

auditului şi managementului informaţiei de gestiune. 

În context, preşedintele Conferinţei a mulţumit organizaţiilor şi instituţiilor care prin 

sprijinul acordat au făcut posibilă desfăşurarea unei manifestări ştiinţifice de amploarea 

AMIS, menţionând în această privinţă parteneriatul cu Camera Auditorilor Financiari din 

România. 

În cadrul sesiunii inaugurale, lect. univ. dr. Gabriel Radu, preşedintele CAFR, a 

transmis celor prezenţi un mesaj de salut din partea Consiliului Camerei, în care se afirmă 

faptul că organizaţia noastră, un corp profesional independent, desemnat cu organizarea, 

coordonarea şi autorizarea activităţii de audit financiar în ţara noastră, întreţine excelente 

relaţii de colaborare cu toate centrele de cercetare ştiinţifică universitare reprezentative şi, în 

special, cu Academia de Studii Economice şi sprijină toate iniţiativele acesteia. 

Lucrările Conferinţei AMIS s-au desfăşurat atât în plen, cât şi pe paneluri, în care s-au 

regăsit şi o serie de prezentări ale unor teme de cercetare de actualitate din domeniul 

auditului financiar. 

 

Conferința internațională 

„Rolul pieţelor financiare nebancare în creşterea economică” 

 

La 28 mai în organizarea Autorităţii de Supraveghere Financiară (ASF), Asociaţia 

Generală a Economiştilor din România (AGER), în parteneriat cu Academia de Studii 

Economice din Bucureşti s-a desfăşurat Conferinţa Internaţională cu tema „Rolul pieţelor 

financiare non-bancare în creşterea economica”. 

În cadrul lucrărilor conferinţei au fost dezbătute subiecte referitoare la dezvoltarea 

pieţelor financiare non-bancare şi a fost analizat impactul pe care acestea îl au în generarea 

creşterii economice. 

La eveniment Camera Auditorilor Financiari din România a fost reprezentată de lect. 

univ. dr. Gabriel Radu – preşedinte. 
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Şedinţa Grupului de lucru pentru audit şi asigurare 

 

La 20 mai 2015 la Bruxelles s-a întrunit Grupul de Lucru pentru Audit şi Asigurare 

(AAPG) din cadrul FEE, cu participarea reprezentanţilor din Germania, Franţa, Portugalia, 

Belgia, precum şi din ţara noastră.  

La lucrări Camera Auditorilor Financiari din România a fost reprezentată de dr. 

Ciprian Mihăilescu, prim-vicepreşedinte al Consiliului.  

Principalele teme de discuţie au fost legate de rolul şi efortul depus de FEE pentru 

implementarea reformei în audit la nivelul UE, contribuția FEE la activitatea IFAC, precum și 

menținerea unei legături strânse între FEE și principalii stakeholderi și inițiatori legislativi la 

nivelul UE. 

Au fost prezentate ultimele evoluții ale acțiunilor și proiectelor FEE legate de 

monitorizarea procesului de adoptare a ISAs la nivelul membrilor FEE, precum și stadiul 

monitorizării procesului de supraveghere publică a profesiei la nivel European. 

Astfel, reprezentanţii Franței au precizat că în ţara lor aprobarea ISAs și a ISQC1 se află 

încă în dezbatere, fără a exista un progres notabil. De menționat că, în afară de Franța, 

Germania și Portugalia, celelalte state membre UE au adoptat ISAs.  

Reprezentanţii Belgiei au ridicat problema modalității de delegare prin lege a 

atribuțiilor autorității de supraveghere, fiind pusă sub semnul întrebării capacitatea acesteia 

de a mai păstra responsabilitatea pentru atribuțiile delegate. 

Board-ul FEE a aprobat elaborarea unei scrisori către țările membre UE în care vor fi 

prezentate  principalele probleme transfrontaliere pe care le ridică transpunerea directivei 

privind reforma în audit, în  special rotația auditorilor. 

Un alt subiect de interes discutat l-a reprezentat oportunitatea elaborării de către FEE a 

unui studiu privind calitatea auditului. Vorbitorii au specificat că, deși sunt necesari anumiți 

indicatori cantitativi (KPIs) de evaluare a performanței auditului, este dificil să îi poți 

identifica și cuantifica în mod eficient. Accentul trebuie pus pe disclosure, fiind resimțită 

nevoia prezentării de cât mai multe informații privind modul în care auditul este efectuat, 

despre ce și cum facem ca auditori atunci când derulăm misiuni de audit.  
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Workshop la Bruxelles cu tema 

„Prevenirea spălării banilor în Uniunea Europeană” 

 

La 17 iunie 2015 s-a desfăşurat la Bruxelles workshop-ul cu tema „Prevenirea Spălării 

Banilor în Uniunea Europeană”, eveniment moderat de Mark Taylor - Senior Journalist la 

publicaţia Payments Compliance. 

Printre subiectele discutate s-au aflat principalele modificări aduse de Directiva 

Europeană EU 2015/849 şi cele mai importante elementele care trebuie transpuse, precum şi  

agenda adoptării acestora, modificări legate de prevederile referitoare la beneficiarul real al 

tranzacţiilor, la persoane cu expunere politică etc. 

Noua Directivă extinde prevederile reglementarilor în domeniul spălării banilor şi  la 

zona câştigurilor din cazinouri, la suma minimă de plată cash care se reduce la 10.000 euro, 

sau la cât reglementează fiecare stat membru în cadrul legislaţiei naţionale, suma de la care se 

vor  face monitorizări, raportări etc. 

Tot în noua Directivă se face referire mult mai detaliată la riscul pe care-l presupune 

implicarea în astfel de tranzacţii a persoanelor expuse politic şi se fac noi precizări despre 

beneficiarul real al plăţilor, fără a se oferi instrumentele de lucru în depistarea lor, acest fapt 

urmând să fie reglementat de fiecare stat membru în legislaţia proprie. 

Directiva a fost votată în Parlamentul European la 20 mai 2015, a fost publicată în 

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene la 5 iunie şi va intra în vigoare în doi ani şi jumătate prin 

minima armonizare şi transpunerea ei de către statele membre. 

Priorităţile imediate propuse în cadrul dezbaterilor se referă la întocmirea unor ghiduri 

privind afacerile riscante precum şi a unei „liste negre” a ţărilor cu risc ridicat în terorism, 

stabilirea riscurilor naţionale specifice statelor membre, elaborarea de noi politici şi 

recomandări pentru statele membre. 

Evenimentul s-a bucurat de participarea unor reputaţi specialişti în domeniu, dintre 

care amintim: Krisjanis Karins – membru al Parlamentului European, Kallina Simeonoff de 

la DGJust a Comisiei Europene - şeful  departamentului pentru Prevenirea Spălării Banilor şi 

a terorismului financiar, Fabienne Weibel de la PayPal, Ludovic Espilatier Noel de la EMEA 

– Afaceri publice, Masleu Charles şi Warrick Beaver de la Thomson Reuters Corporation. 

La lucrările workshop-ului Camera Auditorilor Financiari din România a fost 

reprezentată de Ana Dincă, membru al Consiliului. 
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Conferinţa internaţională 

„Învăţăm din eşecuri – falimentul a doua şansă pentru întreprinzătorii oneşti” 

 

La 18 iunie 2015 s-a desfăşurat la Bruxelles Conferinţa organizată de Comisia 

Europeană – Mediul de afaceri pentru întreprinderile mici şi mijlocii (SMES), cu tema 

„Învăţăm din eşecuri – Falimentul a doua şansă pentru întreprinzătorii oneşti”. 

Obiectivele Conferinţe au fost să sublinieze importanţa celei de a doua şanse ca 

element cheie de îmbunătăţire a mediului antreprenorial onest în UE, rolul sistemului 

educaţional pentru pregătirea întreprinzătorilor de a face faţă falimentului şi de a profita de a 

doua şansă, ce s-a realizat în domeniul legislativ referitor la faliment în unele statele membre, 

importanţa comunicării reciproce şi a schimbului de experienţă, calea şi modalităţile de 

prevenire a stresului pre şi post faliment, procedurile de prevenţie şi post faliment. 

Conferinţa s-a desfăşurat în plen şi pe ateliere şi a fost moderată de Diana Filip - 

vicepreşedinte Marketing şi dezvoltare JA Europe. 

Conferinţa este o continuare a mai multor întâlniri pe aceste teme iniţiate după anul 

2007 şi urmăreşte să identifice statele membre care se conformează cu 

Înţelegerea/Memorandumul  din May 2011 şi recomandările făcute Consiliului  în termen de 

trei ani. Armonizarea legii falimentului este necesara pentru tratamentul egal aplicat 

debitorilor în vederea evitării creării de centre de interese dintr-un stat membru în altul. 

La lucrări au participat Martin Schulz – preşedintele Parlamentului European, 

Elzbieta Bienkowska – Comisar European pentru IMM-uri şi politici industriale ale acestui 

mediu de afaceri, Angusta Lopez Claus - de la Banca mondială, Anthony L. Gardner – 

Ambasador USA la Uniunea Europeană, reprezentanţi ai domeniului din Danemarca, 

Polonia, Italia, investitori, membri ai Parlamentului European pe sectoare de securitate.  

Camera Auditorilor Financiari din România a fost reprezentată de Ana Dincă, 

membru al Consiliului. 
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Apariția revistei „Audit Financiar” nr. 7/2015 

 

Din cuprins: „Studiu explorator privind impactul IFRS asupra opiniei de audit în cazul 

firmelor româneşti cotate”, „2CASE – Evaluarea personalului de audit bazată pe Cloud 

Computing folosind prototipul on-line GPS4GEF”, „Analiza evolutivă a gradului de 

prezentare şi a nivelului de transparenţă în cadrul rapoartelor anuale privind activitatea de 

audit public intern”, „Studiu de caz privind practica de raportare integrată. O abordare a 

legitimităţii”, „Guvernanţa corporativă în România: necesitate sau birocraţie?”, „Practici de 

contabilitate creativă în viziunea profesioniştilor contabili”, „Raportarea cercetării ştiinţifice – 

între activ şi pasiv”. 
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Din şedinţele de lucru ale Consiliului CAFR 

 

Aderarea CAFR la proiectul Common Content 

Ce este proiectul Common Content? 

Ca răspuns la globalizarea de activitate, piață unică în armonizare şi reglementare, 

institutele contabile de top din Europa lucrează împreună pentru a aduce calificările 

profesionale mai aproape de cerinţele actuale.  

Internaţionalizarea şi armonizarea rezultatelor educaţionale  

Proiectul de conținut comun este o colaborare între organismele contabile de prim rang 

cu scopul de a dezvolta în continuare, de a menține și unifica reperele profesionale de 

învățământ de înaltă calitate reflectate în calificările distincte ale organismelor participante și 

recunoscută la nivel internațional ca răspuns la provocările generate de globalizare și nevoile 

diverselor părți interesate.  

Calitatea de membru al Proiectului Common Content 

Proiectul Common Content este deschis organismelor contabile care împărtășesc 

viziunea, misiunea, valorile și obiectivele Proiectului și au îndeplinit cerințele pentru aderare, 

în special în privinţa calificării profesionale a acestor organisme care trebuie să satisfacă 

cerințele de conținut comune pentru calificările profesionale. O listă a organismelor 

participante curente poate fi găsită aici .  

Calitatea de membru nu este limitată de considerente geografice sau politice și este 

deschisă oricărei organizaţii de contabili profesioniști care îndeplinește cerințele de membru 

Calitatea de membru asociat este deschisă acelor organisme contabile care împărtășesc 

viziunea, misiunea, valorile și obiectivele Proiectului și au ca obiectiv pe termen lung să 

devină membri cu drepturi depline.  

Beneficiile armonizării educaţiei şi formării pentru auditorii statutari 

Avantajele acestui proiect, ca mijloc de armonizare la un nivel ridicat de educație și 

formare profesională a auditorilor statutari includ:  

  • Proiectul oferă o platformă comună pentru armonizarea educației și formării care 

recunoaște atât zonele care sunt comune, cât și zonele care trebuie să fie diferite în calificările 

naționale în cadrul aplicării principiului subsidiarității, dar nu este o calificare uniformă cu 

sistemele de livrare de învățământ uniforme. 

• Proiectul oferă un cadru pentru a considera ceea ce este național (de exemplu, drept 

și fiscalitate) și oferă o bază solidă pentru proba de aptitudini și, prin urmare, pentru 

portabilitatea calificărilor de auditor în cadrul UE și la nivel mondial. 

 

 

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ro&prev=search&rurl=translate.google.ro&sl=en&u=http://commoncontent.com/about-us.php&usg=ALkJrhhGfYugJdP4gmJyYUYKXDxQk5w0dw
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Cadrul „Abilităţi” ajută la asigurarea că auditorii sunt în măsură să aplice 

competențele în practică și este important pentru adaptabilitatea educației și formării  

Proiectul poate servi drept model pentru recunoașterea reciprocă a auditorilor între 

Comisia Europeană și țările europene din afara UE, în conformitate cu acordurile globale ale 

tratatelor economice și comerciale.  

   

Proiectul Common Content favorizează schimbul transfrontalier de opinii ale celor 

implicați în educația și formarea auditorilor în UE și în întreaga lume - inclusiv academicieni, 

profesionişti, organisme profesionale și de reglementare - cu privire la aspecte cum ar fi 

programe educaționale și cursuri, examene și formare. O astfel de eco-fertilizare ajută la 

îmbunătăţirea calităţii educaţiei auditorilor pe o bază la nivelul UE și la nivel mondial, în 

beneficiul tuturor părților interesate.  

 

Pentru creşterea şi perfecţionarea continuă a activităţii membrilor CAFR, precum şi 

pentru sporirea vizibilităţii Camerei în plan european şi internaţional, Consiliul Camerei 

consideră că este foarte utilă aderarea organizaţiei noastre profesionale la acest proiect de 

anvergură şi va demara acţiunile necesare pentru îndeplinirea acestui obiectiv. 

 

Vom reveni cu detalii. 

 

 

Protocol de colaborare cu Ministerul Finanţelor Publice 

 

În şedinţa Consiliului din 19 iunie 2015, desfăşurată la sediul reprezentanţei regionale 

Timişoara, s-a propus iniţierea demersurilor de încheiere a unui Protocol de colaborare cu 

Ministerul Finanţelor Publice în vederea facilitării în prezent şi în viitor colaborarea şi 

schimbul de informaţii, în variantă reciprocă, pentru entităţile care au situaţiile financiare 

auditate, în baza reglementărilor legale în vigoare împreună cu reprezentanţi ai Consiliului 

pentru Supravegherea în Interes Public a Profesiei Contabile. 

 

Vom reveni cu detalii. 
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Constituirea Grupurilor de lucru ale CAFR 

 

Grup de lucru pentru probleme legate de auditul financiar/statutar 

 

În urma numeroaselor solicitări primite din partea membrilor CAFR, pe teme 

profesionale, Consiliul Camerei are în vedere constituirea unui Grup de lucru pentru 

rezolvarea problemelor legate de serviciile de audit financiar/statutar întâmpinate de 

auditorii financiari. Scopul constituirii acestui Grup de lucru îl reprezintă asistenţa tehnică 

acordată membrilor Camerei, armonizarea legislaţiei în domeniu, elaborarea unor ghiduri şi 

alte materiale necesare şi utile, legate de auditul statutar. Printre responsabilităţile Grupului 

de lucru se află elaborarea versiunii finale a răspunsurilor la problemele dezbătute în cadrul 

întâlnirilor – ca îndrumări din partea CAFR (menţionăm că aceste răspunsuri nu sunt 

obligatorii), comunicarea soluţiilor propuse către auditorii financiari care au formulat 

problemele, precum şi publicarea acestora pe site-ul CAFR. 

 

Vom reveni cu detalii. 

 

 

 

Grup de lucru în vederea colaborării cu Ministerul Fondurilor Europene 

 

Pentru o mai bună colaborare cu Ministerul Fondurilor Europene, Consiliul CAFR are 

în perspectivă constituirea unui Grup de lucru din care vor face parte toţi membrii 

Consiliului, auditori financiari cu experienţă, precum şi o persoană din partea Executivului 

Camerei. 

Principalele responsabilităţi ale Grupului de lucru vizează păstrarea legăturii 

permanente cu Ministerul Fondurilor Europene, participarea la discuţiile purtate cu 

reprezentanţi ai MFE şi cu alte organisme profesionale din domeniu, elaborarea de ghiduri şi 

alte materiale necesare şi utile auditorilor financiari, oferirea de puncte de vedere şi soluţii la 

diferitele probleme ridicate de membrii CAFR, care vizează auditarea proiectelor finanţate 

din fonduri europene nerambursabile etc. 

 

Vom reveni cu detalii. 
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Grup de lucru pentru probleme legate de auditul intern 

 

Tot în sprijinul activităţii membrilor CAFR, Consiliul Camerei intenţionează să 

înfiinţeze un Grup de lucru pentru problemele legate de auditul intern. 

Astfel, rolul acestui Grup de lucru va consta în elaborarea ghidului pentru 

implementarea standardelor internaţionale de audit intern (standarde asimilate de CAFR prin 

Hotărârea Consiliului nr. 48/2014 în parteneriat cu Asociaţia Auditorilor Interni din România) 

(click aici), elaborarea de materiale necesare şi utile auditorilor financiari în domeniul 

auditului intern şi oferirea punctelor de vedere şi a soluţiilor cu privire la diferitele probleme 

ridicate de membrii CAFR, care vizează auditul intern.  

CAFR a elaborat un ghid care va fi propus pentru dezbatere publică, urmând ca până 

la data de 30 Septembrie 2015 să se adopte forma finală. Pe site-ul cafr.ro se poate consulta 

forma propusă de CAFR. Persoanele care doresc să transmită observaţii sunt rugate să le 

trimită la adresele: international@cafr.ro, cafr@cafr.ro 

 

Vom reveni cu detalii. 

 

 

Selectarea de către CAFR a furnizorilor de servicii 

 

Pentru desfăşurarea activităţii CAFR în condiții optime, în cadrul şedinţelor de lucru 

anterioare ale Consiliului Camerei au fost revizuite serviciile aflate în derulare şi s-a propus 

achiziţia de noi servicii necesare ce urmează să fie prestate de diverşi furnizori.  

În acest sens a fost desemnată o Comisie care parcurge procedura de selectare a mai 

multor servicii. Conform hotărârii luate în şedinţa de Consiliu din data de 29 ianuarie 2015 s-

au stabilit următoarele servicii care vor fi selectate prioritar:  servicii PSI şi SSM, servicii de 

cazare şi de transport, servicii tipografice şi de curierat, servicii pentru care s-au derulat 

integral etapele de selectare şi contractare sau sunt în proces de finalizare. 

În şedinţa Consiliului din 19 iunie a.c. a fost rediscutat şi aprobat calendarul  de 

revizuire a serviciilor de la nivelul CAFR, respectiv până la sfârşitul anului, urmând să se 

revizuiască majoritatea serviciilor existente la nivelul Camerei.  

Prin procedura de selecție urmează să fie achiziţionate următoarele tipuri de servicii: 

servicii de întreţinere instalaţie climatizare, servicii de birotică, papetărie şi alte consumabile, 

servicii de organizare cursuri e-learning, servicii de achiziţionare a produselor de igienă, 

servicii de achiziţie soft legislativ şi actualizări, servicii de reîncărcare cartuşe imprimante, 

achiziţii echipamente IT, achiziţionarea a două automobile pentru deplasarea echipelor de 

inspecţii în teritoriu şi altele. 

http://www.cafr.ro/uploads/Hot%2048.pdf
mailto:cafr@cafr.ro

