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1. Proiectul de lege privind auditul statutar al situaţiilor financiare anuale şi al
situaţiilor financiare anuale consolidate şi de modificare a unor acte normative
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29 mai 2017 – aprobat de Senat şi trimis către Camera Deputaţilor
Proiectul de Lege promovat şi aprobat de Guvernul României în cadrul Şedinţei din
data de 27 aprilie 2017, prin care se transpune Directiva 56/2014 şi Regulamentul 537/2014 a
ajuns în luna mai 2017 în Parlamentul României, fiind regăsit sub formă de proiect de lege
L117/2017.
Proiectul a primit avizul favorabil al Comisiei pentru muncă, familie şi protecţie
socială, şi al Comisiei pentru afaceri europene şi urmează să parcurgă etapele următoare.
În cadrul şedinţei Comisiei pentru Buget, Finanţe, Activitate Bancară şi Piaţă de
Capital a Senatului României din data de 24.05.2017, a fost inclus spre dezbatere şi au fost
formulate o serie de amendamente privind OUG 65/1994 privind exercitarea profesiei de
expert contabil, care au fost trimise către Plenul Senatului.
În data de 29 mai 2017 proiectul de lege L117/2017 a fost aprobat în Plenul Senatului şi
urmează să fie trimis către Camera Deputaţilor, care este decizională.
Derularea procedurii legislative și forma proiectului de lege privind auditul statutar al
situațiilor financiare anuale și al situațiilor financiare anuale consolidate și de modificare a
unor acte normative (Legea nr.117 / 2017), adoptată de Senatul României la data de 29.05.2017
pot fi consultate accesând următorul link:
https://www.senat.ro/legis/lista.aspx?nr_cls=L117&an_cls=2017#
În data de 06.06.2017 proiectul de lege a fost înregistrat la Camera Deputaţilor sub nr.
PL-x 218/2017 (procedură de urgenţă) şi a fost analizat în Biroul Permanent al Camerei
Deputaţilor, ulterior fiind trimis pentru:
• Aviz la Comisia pentru muncă şi protecţie socială a Camerei Deputaţilor;
• Aviz la Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a Camerei Deputaţilor;
• Raport la Comisia buget, finanţe şi bănci a Camerei Deputaţilor – termenul pentru
depunerea amendamentelor a fost fixat pentru marti, 13.06.2017 iar termenul pentru
depunerea raportului Comisiei buget, finanţe şi bănci a fost stabilit pentru marti,
20.06.2017.
Derularea procedurii legislative din cadrul Camerei Deputaţilor poate fi urmărită
accesând următorul link:
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck.proiect?cam=2&idp=16352

În şedinţa extraordinară a Consiliului CAFR din data de 06.06.2017, în urma discuţiilor
şi a votului exprimat s-au hotărât următoarele:
1. Înaintarea scrisorii către Ministerul Finanţelor Publice, prin care la nivelul
Consiliului CAFR, s-a respins amendamentul propus în Comisia de buget, finanţe şi bănci din
Senat privind Certificarea situaţiilor financiare.
2. Aprobarea amendamentelor asumate de CAFR care urmează să fie promovate de
către toţi membrii Consiliului Camerei.
3. Aprobarea componenţei echipei care va participa la discuţiile următoare din
Comisia buget, finanţe şi bănci a Camerei Deputaţilor. Echipa este formată din: Gabriel
Radu, preşedintele CAFR, Ciprian Mihăilescu, prim-vicepreşedinte şi Ana Dincă, membru
al Consiliului.
Vom reveni cu detalii.

2. Rezilierea Protocolului de colaborare între CAFR şi MFE
Ca urmare a documentului primit de la MDRAPFE (click aici) prin care se solicită
unilateral rezilierea protocolului dintre MFE și CAFR, vă comunicăm rezilierea acestui
protocol și în consecință încetarea aplicării lui.
În acest sens, conform art. 2 alin. 2.2, Protocolul de colaborare privind organizarea și
desfășurarea activității de audit financiar pentru fondurile europene și alte fonduri nerambursabile de
la alți donatori se va rezilia începând cu data de 08 iunie 2017.
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3. Al V-lea Congres al profesiei de auditor financiar din România
„Profesia de auditor financiar – experienţe, exigenţe şi provocări actuale”
La data de 3 noiembrie 2017 Camera Auditorilor Financiari din România va organiza
cel de-al V-lea Congres al profesiei de auditor financiar din România, cu tema „Profesia de
auditor financiar – experienţe, exigenţe şi provocări actuale”.
Lucrările Congresului se vor desfăşura la Hotelul Radisson Blu din Bucureşti.
Ediţia din acest an a Congresului se înscrie în aria preocupărilor actuale ale profesiei şi
îşi propune ca, prin participarea unor profesionişti recunoscuţi din ţară şi din străinătate, a
unor reprezentanţi ai organismelor profesionale, ai instituţiilor statului, 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.
Vom reveni cu detalii.

4. Prelungirea perioadei pentru finalizarea anilor de stagiu şi înscrieri la stagiu
În urma hotărârii Consiliului CAFR din data de 30.05.2017, perioada pentru
finalizarea anilor de stagiu şi perioada pentru înscrierea la stagiu au fost prelungite până la
data de 30.06.2017.

5. Examen de competenţă profesională
sesiunea mai 2017
În cursul lunii mai 2017, Camera Auditorilor Financiari din România a
organizat examenul de competenţă profesională pentru atribuirea calităţii de auditor
financiar.
La examen s-au înscris 276 de persoane iar probele s-au desfăşurat conform
următorului calendar:
Proba grilă – sâmbăta, 20 mai 2017
Proba teoretică – duminică, 21 mai 2017
Proba practică – duminică, 28 mai 2017
Rezultatele examenului vor fi publicate în cel mai scurt timp posibil pe site-ul CAFR
http://cafr.ro/.

✓ PREGĂTIRE PROFESIONALĂ

6. Cursuri de pregătire pentru examenul de competenţă profesională
- sesiunea mai 2017 Pentru a veni în sprijinul celor care se pregătesc să susţină examenul de competenţă
profesională în sesiunea mai 2017, CAFR a organizat cursuri de pregătire astfel:
• La Cluj-Napoca, în data de 6 mai 2017, la sediul Facultăţii de Ştiinţe Economice din
cadrul Universităţii Creştine „Dimitrie Cantemir”. Subiectele care au făcut obiectul cursurilor
au vizat: auditul financiar, fiscalitate, contabilitate consolidată şi drept.
• La Bucureşti, în data de 13 mai 2017, la sediul central al CAFR. Subiectele care au
făcut obiectul cursurilor au vizat: auditul financiar, fiscalitate, contabilitate consolidată şi
drept.
La cursurile de pregătire au participat stagiari în activitatea de audit financiar, care se
află în perioada legală de susţinere a examenului.
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7. Seminar de instruire profesională
4 mai 2017, Iaşi
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Reprezentanţa Regională Iaşi a CAFR împreună cu filiala Iaşi CECCAR şi cu Oficiul
Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor au organizat la Iaşi, în data de 4 mai
2017, un nou seminar de instruire din seria celor dedicate tuturor categoriilor de entități
raportoare, privind pregătirea profesională continuă a specialiștilor implicați în combaterea
spălării banilor și finanțării terorismului.
Cursurile s-au desfăşurat în sala de consiliu a Primăriei Municipiului Iaşi şi au fost
abordate următoarele subiecte:
1. „Dezbaterea cadrului legal în domeniul prevenirii şi combaterii spălării banilor/finanţării
terorismului” – temă susţinută de doamna Magdalena Bucurescu, analist financiar – Serviciul
juridic din cadrul ONPCSB.
2. „Prezentare privind sistemul de luptă împotriva spălării banilor/Implementarea regimului
sancţiunilor internaţionale şi indicatori de risc privind finanţarea terorismului”- subiect prezentat
de doamna Georgeta Petre, analist financiar - Compartimentul Sancţiuni Internaţionale şi
Finanţarea Terorismului din cadrul ONPCSB.
La aceste cursuri, alături de auditori financiari, experţi contabili şi avocaţi, au
participat dna. Cristina Cerbu, director executiv al CAFR, dl. Eusebiu Vreme, şeful
Reprezentanţei Iaşi a CAFR, dl. prof. univ. dr. Costel Istrate, preşedintele filialei Iaşi a
CECCAR şi Mihaela Curşitu, director executiv al filialei Iaşi a CECCAR.

8. Cursuri de pregătire profesională pe teme de fiscalitate
9-10 mai 2017, Bucureşti
În perioada 9-10 mai 2017, la sediul Institutului Bancar din Bucureşti, CAFR a
organizat cursuri de pregătire profesională nestructurate.
În cadrul cursurilor au fost tratate subiecte care au vizat:
9 mai 2017
- Aspecte cu caracter general în fiscalitate;
- TVA;
- Impozit pe venit;
- Contribuţii sociale.
10 mai 2017
- Aspecte privind impozitul pe profit;
- Impozitul pe veniturile microîntreprinderii;
- Impozit specific;
- Impozit pe veniturile nerezidenţilor.
Fiecare zi de curs s-a încheiat cu o sesiune de întrebări şi răspunsuri pentru clarificarea
diverselor aspecte sesizate de auditori.
Pentru membrii CAFR participarea la cursuri a fost gratuită.
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✓ DIN AGENDA CAFR
▪ Evenimente pe plan intern
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9. Întâlnire profesională între auditori
12 mai 2017, Braşov
În data de 12 mai 2017, Reprezentanța Regională Brașov a CAFR a organizat la sala de
conferinţe a Camerei de Comerţ şi Industrie Braşov o întâlnire profesională între auditori.
Tema centrală a discuţiilor dintre auditori a vizat prezentarea aspectelor practice din
sfera de aplicabilitate a auditului intern corelate cu Ghidul privind implementarea
standardelor internaționale de audit intern.
Întâlnirea de networking a fost moderată de dna. Angela Broju, şeful reprezentanţei,
iar d-na. Manuela Stoica şi d-na Corina Listoschi, auditori financiari, au prezentat exemple
practice privind organizarea şi conducerea misiunilor şi au recomandat exemple referitoare la
modelele de rapoarte de audit intern.
La final, pe marginea subiectelor abordate, a avut loc o sesiune de întrebări şi
răspunsuri.

10. Conferinţa „Investiţii pentru Iaşi”
17 mai 2017, Iaşi
În data de 17 mai 2017, la Iaşi, AVISSO și Primăria Municipiului Iași au organizat
conferința cu tema „Investiții pentru Iași”, eveniment de anvergură națională care a avut ca
temă centrală importanța și rolul investițiilor pentru dezvoltarea economică.
Lucrările s-au desfăşurat în Sala Mare a Palatului Roznovanu din Iaşi.
Organizată în parteneriat cu Bursa de Valori București, Corpul Experților Contabili și
Contabililor Autorizați din România, Camera Auditorilor Financiari România, Camera de
Comerț și Industrie Iași, conferința „Investiții pentru Iași” a avut drept scop prezentarea, din
perspectiva diferitelor sectoare economice de dezvoltare, a oportunităților și a mijloacelor de
finanțare disponibile pentru atragerea investițiilor în România.
Evenimentul „Investiții pentru Iași” a reunit reprezentanţi ai autorităţilor publice
locale, ai mediului universitar-academic, ai profesiei contabile şi de audit, specialişti din
domeniul fiscal şi reprezentanţi ai mediului de business, precum Mihai Chirica, primarul
Municipiului Iaşi, prof. univ. dr. Robert Aurelian Şova, preşedintele CECCAR, conf. univ. dr.
Florin Dobre, director general CECCAR, Ileana Botez, Bursa de Valori Bucureşti, Adrian
Benţa, consultant fiscal.
La această conferinţă de business, Camera Auditorilor Financiari din România a fost
reprezentată de conf. univ. dr. Gabriel Radu, preşedinte şi de Eusebiu Vreme, şeful
Reprezentanţei Regionale a Camerei de la Iaşi.

În deschiderea evenimentului, au luat cuvântul dl. Mihai Chirica, primarul
Municipiului Iași, dl. Gabriel Radu, președintele Camerei Auditorilor Financiari din
România şi dl. Robert Aurelian Şova, preşedintele CECCAR.
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Lucrările conferinței au debutat cu dezbaterea „Cum atragem investitorii?” și au
continuat cu seminarul practic „Fluent în finanțe”.
Participarea experților din diferite zone de dezvoltare economică din România la
discuţiile din cadrul mesei rotunde cu tema „Cum atragem investitorii?” a constituit un bun
prilej pentru promovarea parteneriatului activ pentru cooperare, dezvoltare și inovare între
administrația publică locală, mediul universitar – academic și mediul de afaceri.
În partea a doua a evenimentului, seminarul „Fluent în Finanțe”, susţinut de d-na.
Ileana Botez de la Bursa de Valori Bucureşti, a avut ca obiectiv creșterea gradului de educație
financiară și a oferit participanților ocazia de a se instrui cu privire la piețele de capital și
tranzacțiile la bursă.
*
**
În a doua parte a zilei, în sala Mihai Eminescu a Hotelului Traian, Reprezentanţa
Regională Iaşi a CAFR împreună cu Filiala Iaşi a CECCAR au organizat o întâlnire comună de
lucru.
La întâlnire au participat auditori financiari, stagiari în activitatea de audit financiar şi
experţi contabili din zona de nord-est, alături de preşedinţii celor două organisme
profesionale, respectiv dl. Gabriel Radu, preşedintele CAFR şi dl. Robert Aurelian Şova,
Preşedintele CECCAR.
În deschiderea lucrărilor, dl. Gabriel Radu a vorbit participanţilor despre locul şi rolul
profesiei de auditor financiar în contextul economic actual, precum şi despre direcţiile de
acţiune imediată generate de implementarea Directivei Europene nr. 56/2014 şi a proiectului
noii legi privind auditul statutar în România.

11. „False Assurance” – O dramă a guvernanţei corporative şi a auditului

29 mai 2017, Bucureşti
În data de 29 mai 2017, la Hotelul Radisson Blu din Bucureşti, ICAEW și CAFR au
organizat un seminar profesional în cadrul căruia a fost vizionat filmul „False Assurance”, o
dramă a guvernanței corporative și a auditului.
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„False Assurance” a fost un succes internațional, firme importante de contabilitate
achiziționând licența pentru a fi utilizat cu personalul și clienții. Filmul a fost prezentat
organismelor profesionale de contabilitate și membrilor acestora, autorităților de
reglementare, membrilor consiliilor de administrație și universităților din întreaga lume.
La eveniment au participat reprezentanţi ai organizaţiilor profesionale partenere din
ţară şi din străinătate, ai instituţiilor statului, ai organismului de supraveghere a profesiei,
membri ai Consiliului şi ai Comitetelor de lucru din cadrul CAFR, reprezentanţi ai
domeniului bancar, ai mediului academic, reprezentanți ai companiilor de interes public şi ai
mediului de afaceri precum: Martin Manuzi, director regional al ICAEW pentru Europa,
Joanna Szychowska, business development manager central and eastern Europe – ICAEW,
Ciprian Mihăilescu, prim-vicepreşedinte şi Clemente Kiss, vicepreşedinte al Consiliului
CAFR, Cristina Cerbu, director executiv – CAFR, Ana Morariu, Georgeta Petre, Ion
Mihăilescu, membri ai Comitetului de excelenţă al CAFR, Oana Buhăescu - Deloitte
România, Alexandra Nistor, şef cabinet - Camera Deputaţilor, Comisia pentru buget, finanţe
şi bănci, Laurenţiu Dobroţeanu, director executiv coordonator CSIPPC, Adrian Anica-Popa,
prodecan al Facultăţii Contabilitate şi Informatică de Gestiune din cadrul ASE Bucureşti,
Agata Ştefan, executive director membership – Camera de Comerţ Româno-Britanică, Andrei
Boulescu, specialist pieţe reglementate – ASF, Marta
Aurona Pelea, consilier de conturi – CCR, Gabriela
„Am vrut să stârnim discuții cu privire la
Bratu, project manager - Société Générale European
provocările cu care se confruntă directorii,
Business Services, Alexandra Mutulescu, audit
comitetele de audit și de risc.
assistant manager şi Monica Ştefan, audit partner –
Debutul ICAEW în producția unui film
SOTER & PARTNERS, Vasile Andrian, partner –
dramatic, False Assurance, a oferit o
MAZARS ROMÂNIA, Bogdan Andrei, internal audit
modalitate foarte utilă de a evidenția aceste
manager – GENERALI ASIGURARE REASIGURARE
provocări”
ROMÂNIA S.A., Florentina Şuşnea PKF
George C. Kazamias
FINCONTA, Silviu Florin Manolescu, managing
Președinte, Comitetul de Standarde de
partner - BDO AUDIT SRL, Mara Cristea, director
Audit, ICPAC, Cipru
general adjunct – OTP Bank, Cătălina Bunceanu,
director audit intern – METROPOLITAN LIFE, IoanaAlexandra Văduva, audit manager – Ernst & Young,
studenţi ai Academiei de Studii Economice din Bucureşti.

În deschiderea seminarului, conf. univ. dr. Gabriel Radu, preşedintele Camerei, a
adresat un mesaj de bun venit participanţilor la eveniment, după care Martin Manuzi,

Director regional al ICAEW pentru Europa, a prezentat filmul „False Assurance”, o dramă a
guvernanţei corporative şi a auditului.
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Seminarul a continuat cu un panel de lucru, în cadrul căruia Martin Manuzi, Gabriel
Radu, Ciprian Mihăilescu, Oana Buhăescu şi Adrian Anica-Popa au discutat cu participanţii
pe marginea realităţilor prezentate în film.
Astfel, dezbaterile s-au centrat pe modul în care contabilii, auditorii și directorii de
companii se confruntă cu provocări, cum ar fi exercitarea raționamentului profesional asupra
subiectelor cheie legate de contabilitate și audit și pericolele atacurilor cibernetice, impactul
relațiilor personale și al altor dileme etice la locul de muncă. De asemenea, a fost evidenţiată
importanţa relaţiei dintre client şi auditor, cu precădere în ce priveşte independenţa şi etica
profesională a auditorului.
Mai multe informații despre False Assurance puteţi găsi aici.
*
**
Ulterior seminarului, ICAEW și CAFR, prin Martin Manuzi, director regional şi
Gabriel Radu, preşedinte, au semnat un nou „Memorandum” și au explicat modul în care
acesta va aduce beneficii profesiei și pieței românești. Astfel, obiectivul principal al
Memorandumului îl constituie confirmarea procesului prin care fiecare organism profesional
poate atribui drepturi de a efectua audit statutar. Mai concret:
1. Procesul prin care Camera Auditorilor Financiari din România (CAFR) recunoaște
membrii înscriși în ICAEW, în cazurile în care aceștia sunt eligibili pentru a deveni membri ai

CAFR și pentru a fi incluși în Registrul public al auditorilor financiari din România, după
aprobarea de către organismul de supraveghere din România, conform legislației românești;
şi
2. Procesul prin care ICAEW conferă statut de auditor statutar în Marea Britanie prin
recunoașterea ca membru afiliat.

Textul integral al Memorandumului se găseşte aici.

▪ Evenimente pe plan extern
12.1 Forumul Strategic al Profesiei Contabile 2017
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4 mai 2017, Nicosia, Cipru
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În data de 4 mai, la Nicosia, Cipru, Institutul Contabililor Autorizați din Anglia și Țara
Galilor (ICAEW) în cooperare cu Institutul Contabililor Publici Autorizați din Cipru (ICPAC)
au organizat ediția 2017 a Forumului Strategic al Profesiei Contabile (APSF).
La forumul din acest an, CAFR a fost reprezentată de conf. univ. dr. Gabriel Radu,
preşedinte, şi de dr. Ciprian Mihăilescu, prim-vicepreşedinte. Lucrările au abordat o serie de
subiecte de actualitate în cadrul mai multor sesiuni de dezbatere, care au reunit reprezentanți
ai ICPAC, ai ICAEW, specialiști din administrația publică și părți interesate din sectorul
privat.
Discuţiile s-au axat pe următoarele aspecte:
• Strategiile Organizațiilor Profesionale Contabile (PAO) în urma implementării
reformei auditului în Uniunea Europeană;
• Noi oportunități pentru PAO în sectorul serviciilor contabile și fiscale, al combaterii
spălării banilor și corupției, precum și în sectorul serviciilor financiare;
• Tehnologia: ce pot și ce trebuie să facă PAO pentru membrii lor;
• Întreprinderile, organismele de reglementare și profesia: obiective și perspective
complementare.

12.2 Întâlnire profesională între ICPAC şi CAFR
3 mai, Nicosia, Cipru
În data de 3 mai 2017, la Nicosia, Cipru a avut loc o întâlnire profesională între
Institutul Contabililor Publici Autorizați din Cipru (ICPAC), reprezentat de preşedintele
Demetris Vakis şi de directorul executiv Kyriakos Iordanou şi Camera Auditorilor
Financiari din România, reprezentată de preşedintele conf. univ. dr. Gabriel Radu şi de primvicepreşedintele dr. Ciprian Mihăilescu.
Discuţiile dintre reprezentanţii celor două profesii au vizat stabilirea detaliilor pentru
semnarea în viitorul apropiat a unui protocol de colaborare între cele două organisme
profesionale.
Cooperarea va viza:
- Susţinerea reciprocă în aspectele legate de domeniul auditului, contabilităţii şi a altor
domenii conexe;
- Împărtăşirea reciprocă a celor mai bune practici din profesie;
- Îmbunătăţirea metodologiei şi practicii contabile şi de audit în conformitate cu
standardele europene şi internaţionale;
- Dezvoltarea programelor de educaţie profesională continuă şi îmbunătăţirea
programului de calificări profesionale pentru contabili şi auditori;
- Participarea reciprocă a reprezentanţilor celor două organisme profesionale la
conferinţe, mese rotunde şi seminarii pe probleme din cadrul ariilor de interes comun;

- Promovarea reciprocă se va realiza şi prin intermediul schimbului de publicaţii
editate de cele două organisme profesionale, sau a oricăror alte tipuri de informaţii utile şi de
actualitate pentru profesie.
Vom reveni cu alte detalii după semnarea Protocolului.
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Detalii despre organismul profesional din Cipru găsiţi aici.

✓ INFORMATIV PROFESIONAL
13. Concurs de Contabilitate pentru elevi
6 mai 2017, Bucureşti
În data de 6 mai 2017, Facultatea de Contabilitate și Informatică de Gestiune din cadrul
Academiei de Studii Economice din Bucureşti a organizat prima ediție a Concursului de
contabilitate pentru elevii din licee cu profil economic.
La concurs au participat elevi, din clasele a XI-a și a XII-a, de la Colegiul Economic
„Virgil Madgearu”, Școala Superioară Comercială „N. Kretzulescu”, Colegiul Economic
„Costin C. Kirițescu” și Colegiul Economic „A.D. Xenopol”.
Printre partenerii evenimentului s-a aflat şi Camera Auditorilor Financiari din
România care a oferit premii elevilor care au obţinut cele mai bune rezultate.

14. Curs festiv la Universitatea Transilvania Braşov

16 mai 2017, Braşov
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În data de 16 mai 2017, la Braşov, Facultatea de Ştiinţe Economice şi Administrarea
Afacerilor – specializările Contabilitate şi Informatică de Gestiune şi Finanţe Bănci, din cadrul
Universităţii Transilvania a organizat un curs festiv, la care a fost invitată să participe şi
CAFR, prin Reprezentanţa Regională de la Braşov.
În deschidere, dna. lect. univ. dr. Angela Broju, şeful Reprezentanţei, a adresat
studenţilor un mesaj din partea Consiliului Camerei.
Reprezentanţii Facultăţii au apreciat în mod deosebit implicarea colegilor auditori
financiari în desfăşurarea activităţilor de formare a tinerilor din mediul universitar economic,
precum şi colaborarea permanentă a Camerei Auditorilor Financiari cu mediul academic din
România.

15. Aniversarea a 50 de ani de la înfiinţarea Facultăţii de Economie şi Administrare a
Afacerilor din cadrul Universităţii de Vest
18 mai 2017, Timişoara
Cu ocazia celebrării a 50 de ani de la înfiinţare, în data de 18 mai 2017 Facultatea de
Economie și de Administrare a Afacerilor („FEAA”) din cadrul Universității de Vest din
Timișoara („UVT”) a organizat o ceremonie festivă în Aula Magna a UVT.
La eveniment au participat dl. Petru Andea, secretar de stat la Ministerul Educaţiei
Naţionale, dl. Franz Ness, decanul Facultăţii de Contabilitate şi Informatică de Gestiune din
cadrul Universităţii de Ştiinţe Aplicate din Karlsruhe, Germania, cu care FEAA are un acord
de
dublă
diplomă
pentru
specializarea
Rechnungswesen
und
Wirtschaftsinformatik/Contabilitate și Informatică de Gestiune (cu predare în limba
germană), alături de invitați din mediul universitar și preuniversitar, seniorii FEAA, invitați
Alumni FEAA, invitați din mediul de business, reprezentanți ai administrației locale și ai
organizațiilor studențești.
Cu această ocazie, preşedintele CAFR, conf. univ. dr. Gabriel Radu, care a reprezentat
Camera la acest eveniment, a adresat un mesaj de felicitare şi a înmânat dlui. prof. univ. dr.
Petru Ștefea, decanul facultăţii o plachetă aniversară.

✓ ACTUALITĂŢI INTERNAŢIONALE
Studii, opinii, articole

16. IFRS 17 – Un nou standard pentru contractele de asigurări emis de IASB
Consiliul pentru Standarde Internaționale de Contabilitate (IASB) a emis recent
standardul IFRS 17 Contracte de asigurare, care va veni să înlocuiască IFRS 4 Contracte de
asigurare începând cu anul 2021. Noul Standard va permite investitorilor din întreaga lume să
cunoască mai bine performanța financiară și poziția financiară a asiguratorilor, având o
perspectivă mai bună asupra riscurilor la care sunt expuși aceștia din urmă.
IASB a emis și mai multe materiale însoțitoare, inclusiv documentul Analiza efectelor
care prezintă costurile și beneficiile preconizate ale noului standard. Cel mai semnificativ
efect pozitiv va fi faptul că noul standard va impune o contabilizare mai consecventă a
contractelor de asigurare, care va înlocui diversitatea de metode utilizate în prezent.
Mai multe informații despre emiterea standardului IFRS 17 și alte materiale relevante
pot fi consultate pe pagina IFRS dedicată.
Sursa: www.ifrs.org/

17. Propuneri de revizuire ale standardului de audit 540 - auditarea estimărilor
contabile
Propunerile de revizuire vizează:
•
•

•

Sporirea cerinţelor pentru procedurile de evaluare a riscurilor care să includă factori
specifici legaţi de estimările contabile;
Aşteptări mai detaliate privind răspunsurile auditorilor la riscurile identificate legate
de estimările contabile, inclusiv pentru o utilizare mai aprofundată de către auditor a
scepticismului profesional;
Sistemul informatic utilizat trebuie să aibă capacitatea de a suporta corect un volum
mare de încărcare, indiferent de mărimea sau de sectorul afacerii sau a firmei de audit.

Materialul integral se găseşte aici
Sursa: https://www.ifac.org/

18. Propunerea finală de restructurare a Codului etic: Ce părere aveţi?
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Articol semnat de Johnny Yong, Technical Manager, Global Accountancy Profession Support,
IFAC and Robyn Erskine, Partner, Brooke Bird & SMP Committee Ethics Task Force Chair.
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„Comitetul pentru standarde internaţionale de etică pentru contabili (IESBA) a emis
Proiectul de expunere (structura ED-2): Îmbunătăţirea structurii Codului etic pentru contabili
– etapa a doua, ianuarie 2017, cu o perioadă de consultare publică, care s-a încheiat la data de
25 mai 2017.”
Articolul integral îl găsiţi aici
Sursa: https://www.ifac.org/

19. Ce poate învăţa profesia contabilă din Europa din Ancheta IFAC Global SMP din
2016?
Articol semnat de Bodo Richardt, President, European Federation of Accountants and
Auditors for SMEs and Paul Thompson, Director, European Federation of Accountants and
Auditors for SMEs
„Ancheta IFAC Global SMP din 2016 a solicitat practicienilor mici şi mijlocii (SMP) din
întreaga lume opinii privind: provocările, cu accent deosebit asupra impactului tehnologiei,
personalului şi a problemelor de personal; cum le pot afecta activitatea factorii de mediu în
următorii cinci ani; veniturile realizate în 2016 şi veniturile estimate pentru 2017; indicatorii
cheie de performanţă, respectiv indicatorii de recrutare şi folosire a angajaţilor; serviciile de
consultanţă pe care le oferă. De asemenea, se raportează opinia practicienilor mici şi mijlocii
referitoare la impactul provocărilor cu care se confruntă clienţii lor”.
Articolul integral îl puteţi citi aici
Sursa: https://www.ifac.org/

20. Raport IFAC: „Profesia contabilă joacă un rol pozitiv în lupta împotriva corupţiei”

„Profesia contabilă – care acţionează în interesul public – este o parte importantă a
arhitecturilor de guvernare naţională care se confruntă cu corupţia, în parteneriat cu
întreprinderile puternice şi cu o bună guvernare. Etica profesională, educaţia şi activitatea de
supraveghere - aflată în centrul atenţiei profesiei la nivel global – sunt elemente esenţiale
pentru impactul pozitiv în combaterea corupţiei.”
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Acest raport al IFAC detaliază rolul profesiei contabile în lupta împotriva corupţiei,
pentru un mediu de business corect.
Mai multe detalii găsiţi aici
Sursa: https://www.ifac.org/

✓ NOUTĂŢI EDITORIALE

21. „Subiecte propuse la examenul de competenţă profesională în sesiunea noiembrie
2016”
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Pentru a veni în sprijinul celor care se pregătesc pentru susţinerea examenului de
competenţă profesională, Camera Auditorilor Financiari din România a publicat în cursul
lunii mai 2017 cartea: „Subiecte propuse la examenul de competenţă profesională în sesiunea
noiembrie 2016”.
Materialul este disponibil spre vânzare la:
- Sediul central din Bucureşti - str. Sirenelor nr. 67-69, sector 5;
- Reprezentanţa Regională Cluj-Napoca - Calea Dorobanţilor nr. 21, etaj 1, camera 9
- Reprezentanţa Regională Iaşi – str. Sfântul Lazăr nr. 23A, etaj 2 (clădirea IRSIDO);
- Reprezentanţa Regională Timişoara – str. Piaţa Consiliul Europei nr. 1 (clădirea
ASIROM).
- Reprezentanţa Regională Braşov – str. Mihail Kogălniceanu nr. 14, bl. 1K, sc. A,
parter.
Cartea mai poate fi achiziţionată şi prin comandă la adresa de e-mail: cafr@cafr.ro.
Preţul publicaţiei este de 50 lei.

22. Invitaţie pentru publicarea de articole în revista „Practici de Audit”

Stimaţi colegi,
Revista Practici de Audit este destinată membrilor Camerei Auditorilor Financiari din
România (CAFR), instituțiilor, organismelor profesionale și pieței de servicii financiare atât
din România, cât şi din străinătate şi reprezintă un reper important pentru profesie.
Revista poate fi consultată online pe pagina web a CAFR (www.cafr.ro), secțiunea
Acces spațiu privat.
Intenţionăm să realizăm un salt calitativ în editarea revistei, pe care o dorim
reprezentativă pentru profesia de auditor financiar și o prezență dinamică, de prestigiu, în
cadrul publicațiilor cu profil economic.
În acest sens, vă invităm să vă alăturați demersului nostru, prin publicarea în revistă a
unor articole care fructifică o parte din experiența dumneavoastră profesională. Apreciem că
prin aceste materiale putem realiza un schimb de informații util, în beneficiul profesiei.
Revista prezintă puncte de vedere exprimate de reprezentanți importanți ai profesiei
din ţară şi din străinătate în cadrul unor interviuri, cele mai recente provocări pentru
profesioniștii din domeniul auditului, soluții propuse la problemele curente apărute în cadrul
misiunilor de audit și în activitatea profesioniștilor din domeniul financiar-contabil, în
general.
Revista pune la dispoziţie şi spaţii publicitare pentru organizaţiile profesionale
partenere sau alte entităţi interesate.
Unul dintre avantajele oferite de publicarea unui articol în revistă este echivalarea
cu cinci ore de pregătire nestructurată.
Articolele pot fi trimise pe adresa de e-mail a redacției (revista@cafr.ro) în regim
continuu. Acceptăm contribuții teoretice (de exemplu, clarificări privind aplicarea
reglementărilor) sau practice (de exemplu, studii de caz).
Vă stăm la dispoziție la adresa de e-mail: revista@cafr.ro, la numărul de telefon
0729.155.223 și la sediul redacției din Strada Sirenelor, nr. 67-69, sectorul 5, București,
România.
Așteptăm din partea dumneavoastră propuneri de teme, articole, solicitări de
răspunsuri la problemele care vă preocupă.
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