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CEL DE-AL IV-LEA CONGRES AL PROFESIEI DE AUDITOR FINANCIAR DIN
ROMÂNIA

După cum ați fost informați, la data de 23 octombrie 2015 Camera Auditorilor
Financiari din România organizează cel de-al IV-lea Congres al profesiei de auditor financiar
din România, cu tema Provocările profesiei de auditor financiar – acţiuni pentru
implementarea reglementărilor europene.
Congresul se înscrie într-o arie de preocupări ancorate în realitate şi îşi propune ca,
prin participarea unor profesionişti recunoscuţi din ţară şi din străinătate, a unor
reprezentanţi ai organismelor profesionale, ai autorităţilor de reglementare, ai mediului
academic şi de afaceri, membri ai organizaţiei noastre profesionale, să contureze o percepţie
corectă şi productivă asupra modului de aplicare a noilor reglementări europene, să pună în
atenţie cele mai bune interpretări şi practici în domeniu, să evidenţieze cele mai eficiente
soluţii pentru asimilarea și implementarea acestora.
Având în vedere că pregătirile pentru buna desfășurare a acestui eveniment au „intrat
în linie dreaptă”, rugăm persoanele care doresc să se înscrie cu comunicări în cadrul
atelierelor Congresului, participanții și sponsorii să consulte pagina de site unde sunt
publicate ultimele noutăţi (click aici).

Important de la Autoritatea de Supraveghere Financiară
Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) a publicat pe site-ul propriu „Lista cu
auditorii financiari avizaţi” conform Art. 9 alin. (2) din Norma ASF nr. 21/2014 privind
activitatea de audit financiar la entităţile autorizate, reglementate şi supravegheate de către
ASF – Sectorul instrumente şi investiţii financiare. Lista poate fi consultată la adresa:
http://www.asfromania.ro/supraveghere/supraveghere-capital/auditori-financiari-listerapoarte-capital-consumatori

CAFR – 5000 de membri
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În Registrul public al auditorilor financiari din România a fost înregistrat certificatul de
auditor cu numărul 5000.
Certificatul va fi înmânat noii noastre colege - auditor financiar – Andreea Moşoiu în
cadrul momentului festiv dedicat sărbătoririi Zilei Naţionale a Auditorului Financiar, care se
va desfăşura în timpul lucrărilor celui de al IV-lea Congres al profesiei de auditor financiar
din România de la Braşov.

„Este auditorul financiar responsabil de toate relele care se întâmplă în economie?”
Interviu pentru publicaţia „Ziarul Financiar”
În contextul dinamicii vieţii economice, a evoluţiilor şi a prefacerilor din viaţa profesiei
noastre, lect. univ. dr. Gabriel Radu, preşedintele CAFR, a acordat un interviu ediţiei live a
publicaţiei „Ziarul Financiar”, la data de 24 iulie a.c.
Preşedintele Camerei a prezentat un scurt istoric al apariţiei profesiei, a reliefat rolul şi
importanţa profesiei de auditor financiar în dezvoltarea relaţiilor economice atât în plan
intern, cât şi internaţional.
În interviu s-a făcut referire la faptul că în România există câteva specializări ale
profesiei, respectiv expertul contabil, contabilul autorizat, consultantul fiscal şi auditorul
financiar, fiecare reprezentată de o entitate, precum CECCAR, Camera Consultanţilor Fiscali
sau Camera Auditorilor Financiari şi se menţionează că fiecare profesie este reglementată de
legi speciale, dar şi de standarde tehnice şi de un cod etic.
De asemenea, s-au menţionat schimbările ce au loc în profesie generate de Directiva
2014/56/UE a Parlamentului European, care aduce noi perspective şi noi cerinţe.
Pentru interviul integral (click aici)

Conferința comună CSIPPC – CAFR
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La data de 11 noiembrie 2015 Camera Auditorilor Financiari din România împreună
cu Consiliul pentru Supravegherea în Interes Public a Profesiei Contabile (CSIPPC) va
organiza o Conferinţă cu tema „Enhancing the credibility of financial statements” –
„Consolidarea credibilităţii situaţiilor financiare”.
Conferinţa se adresează instituţiilor publice de supraveghere, reprezentanţilor
profesiei de auditor financiar şi instituţiilor de reglementare a profesiei, cât şi celor din
mediul academic şi de afaceri.
La eveniment vor participa şi invitaţi la nivel internaţional, reprezentanţi ai
organismelor profesionale specializate, ai organismelor de supraveghere în interes public a
profesiei contabile, ai mediului academic şi de afaceri.
Conferinţa se va desfăşura la Bucureşti, locaţia urmând a fi stabilită ulterior.
Vom reveni cu detalii.

Noul Consiliu Director al Asociaţiei Contabililor şi Auditorilor Profesionişti
(ACAP) din Republica Moldova

La 30 mai 2015, prin Hotărârea Adunării Generale a membrilor Asociației Contabililor
și Auditorilor Profesioniști (ACAP), din Republica Moldova a fost aprobată o nouă
componenţă nominală a Consiliului Director:
Dr. Viorel Dandară - preşedinte
Vladimir Roşca - vicepreşedinte
Vitalie Corniciuc – membru al Consiliului
Svetlana Moroz – membru al Consiliului
Raisa Gonţa – membru al Consiliului
Angela Mihalachi – membru al Consiliului
Dr. Liudmila Gavriliuc – membru al Consiliului
Dr. Anna Zachernicinaia – membru al Consiliului
Alina Vulpe – membru al Consiliului
Cu această ocazie, lect. univ. dr. Gabriel Radu, preşedintele Camerei Auditorilor
Financiari din România, a adresat un mesaj de felicitare preşedintelui Viorel Dandară
precum şi membrilor noului Consiliu Director, exprimându-şi încrederea în aportul acestora
la susţinerea şi dezvoltarea profesiei de auditor financiar.
De asemenea, în mesaj se reiterează întreaga disponibilitate şi deschidere a Consiliului
CAFR pentru dezvoltarea relaţiilor bilaterale între cele două organisme profesionale.

Dezvoltarea relaţiilor de colaborare dintre CAFR şi Asociaţia Contabililor şi Auditorilor
Profesionişti (ACAP) din Republica Moldova
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În spiritul relaţiilor de colaborare existente între Camera Auditorilor Financiari din
România şi Asociaţia Contabililor şi Auditorilor Profesionişti din Republica Moldova
(ACAP), la data de 27 iulie a.c., preşedintele CAFR, lect. univ. dr. Gabriel Radu, împreună cu
Scarlat Orzescu, membru al Consiliului, au efectuat o vizită la Chişinău la sediul ACAP.
Cu acest prilej reprezentanţii Camerei s-au întâlnit cu președintele dr. Viorel Dandară
precum și cu Marina Șelaru, director executiv al ACAP în cadrul unei consfătuiri de lucru, în
care s-a reiterat hotărârea de a dezvolta colaborarea dintre cele două organisme profesionale
prin noi acţiuni în sprijinul promovării profesiilor în ţările noastre.
De asemenea, CAFR se alătură, în continuare, eforturilor depuse de colegii noştri din
Republica Moldova pentru implementarea și dezvoltarea profesiei.
În timpul discuţiilor purtate preşedintele CAFR și-a exprimat dorința de a împărtăși
colegilor din Republica Moldova din experiența și din pregătirea profesioniștilor din
România prin ajutorul oferit de către lectori ai Camerei în susţinerea cursurilor şi a
instruirilor în domeniul auditului financiar, precum şi în privinţa Codului etic, urmând a se
detalia în viitor un astfel de proiect.
Tot cu această ocazie, lect. univ. dr. Gabriel Radu şi Scarlat Orzescu, împreună cu
Marina Şelaru, au vizitat Academia de Studii Economice a Republicii Moldova (ASEM), unde
au fost primiţi de conf. univ. dr. Lilia Grigoroi, decanul Facultăţii de Contabilitate.
De asemenea, organismul nostru profesional va contribui la suplimentarea fondului
bibliotecii ASEM şi ACAP prin donarea unor publicaţii şi altor materiale profesionale editate
de CAFR.

A apărut revista „Practici de Audit” nr. 3/2015
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Din sumar: Editorial: „Cum înclină comportamentul etic balanţa încrederii în audit”.
Reportaj despre „Deschiderea Reprezentanţei regionale Vest la Timişoara”. Interviuri cu
președintele Camerei de Comerț și Industrie a României – Mihai Daraban: „Un audit
financiar corect şi obiectiv este un serviciu adus comunităţii de afaceri şi interesului public”,
şi cu preşedintele Institutului de Control Intern – Cosmin Şerbănescu: „Controlul intern
fiabil şi eficient – punct de sprijin în misiunea de audit financiar”. Articole profesionale cu
teme privind: „Controlul calităţii în cabinetele de audit”, „Documentarea participării la
activitatea de inventariere – aplicaţie practică”, „Diferenţe conceptuale între viitorul standard
IFRS 15 <<Venituri din contracte cu clienţii>> şi actualul IAS 11 <<Contracte de construcţii>>”,
„Reflecţii privind ISA 805 din perspectiva auditului fondurilor europene 2014-2020”. Un
studiu al profesioniştilor americani: „Sunt profesioniştii contabili pregătiţi pentru viitor?”.

Informări din şedinţele de lucru ale Consiliului CAFR
a) Scoaterea la concurs a postului de Director executiv al CAFR
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În şedinţa de lucru a Biroului Permanent al Camerei Auditorilor Financiari din
15.07.2015 s-a hotărât:
Conform OUG 75/1999 privind activitatea de audit financiar, republicată cu
completările şi modificările ulterioare şi HG 433/2011 pentru aprobarea Regulamentului de
organizare şi funcționare a Camerei Auditorilor Financiari din România, CAFR organizează
selecţie de personal în vederea ocupării postului vacant de „Director executiv”.
Condiţiile şi etapele de desfăşurare a selecţiei pentru ocuparea acestui post sunt
publicate pe site-ul Camerei (click aici).

b) Organizarea și desfășurarea cursurilor în format e-learning
În conformitate cu calendarul de revizuire a serviciilor de la nivelul CAFR, în şedinţa
de lucru a Consiliului CAFR din 16.07.2015 s-a decis analizarea celei mai bune variante de
organizare a cursurilor în sistem e-learning, în trei variante:
Varianta 1 – Realizarea cursurilor şi transmiterea acestora în totalitate de către CAFR;
Varianta 2 – Realizarea cursurilor şi transmiterea acestora parţial de către CAFR;
Varianta 3 – Realizarea prin externalizarea în totalitate a serviciilor de e-learning.
În acest sens, s-a decis demararea procedurilor pentru o cercetare de piaţă pentru toate
cele trei variante de mai sus.
Informaţiile şi ofertele ce vor fi primite în urma solicitării acestora de către Comisia
CAFR (Comisie ce a fost înfiinţată în şedinţa Consiliului din 29 ianuarie 2015) se vor discuta
în cadrul Consiliului Camerei intenţionându-se ca până la sfârşitul anului 2015 să se
stabilească cea mai bună variantă, ţinându-se cont atât de solicitările membrilor, de realizarea
unor servicii de înaltă calitate tehnică, cât şi de controlul costurilor.
Cursurile în sistem e-learning aferente anului 2015 pentru stagiarii din anul I,
programate iniţial în luna septembrie, se vor desfăşura în sistem clasic, Departamentul
Admitere, Pregătire Continuă şi Stagiari urmând să vă contacteze şi să vă propună variante
alternative.
Vom reveni cu detalii.

