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 ŞTIRILE EDIŢIEI 

1. Conferinţa ordinară anuală a Camerei Auditorilor Financiari din România 

1 aprilie 2017, Bucureşti 

 

Vă reamintim că în data de 1 aprilie 2017 se vor desfăşura lucrările Conferinţei anuale 

ordinare a CAFR, la Palatul Patriarhiei din Bucureşti. 

Vă aşteptăm începând cu ora 8,30, când va începe procesul de înregistrare al 

participanţilor, accesul în sală făcându-se până la ora 9,30. 

După cum aţi fost informaţi, Ordinea de zi a Conferinţei a fost publicată în Monitorul 

Oficial al României nr. 147/27.02.2017, în cotidianele „România Liberă” şi „Adevărul”, ediţiile 

din 27.02.2017, precum şi pe site-ul CAFR (click aici). 

 

Vom reveni în câteva zile cu informaţii utile despre desfăşurarea lucrărilor. 

 

 

 

 

2. Programul de lucru al reprezentanţelor CAFR 

în data de 31 martie 2017 

Vă comunicăm faptul că în data de 31 martie 2017, Reprezentanțele Regionale ale 

Camerei Auditorilor Financiari din România vor fi închise din cauza implicării persoanelor 

din Executiv în organizarea Conferinței Anuale Ordinare, care va avea loc în data de 1 aprilie 

2017, la București.  Programul normal de lucru se va relua începând cu data de 3 aprilie 2017. 

Vă mulţumim pentru înţelegere. 

 

 

 

 

 

 

 

http://cafr.ro/comunicate.php?id=307
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3. Comunicat privind raportul de audit pe situaţii financiare de la 31.12.2016 

Având în vedere faptul că în anul 2016 CAFR a adoptat Manualul IFAC versiunea 

2015, incluzând și modificările intervenite la ISA din seria 700 cu aplicabilitate pentru 

audituri ale situațiilor financiare aferente exercițiilor financiare care se încheie după 15 

decembrie 2016, pe de o parte, iar pe de altă parte, că în data de 17.06.2016 a intrat în vigoare 

Regulamentul UE nr. 537/2014 , pentru a veni în sprijinul membrilor săi și a utilizatorilor 

situațiilor financiare, Camera Auditorilor Financiari din România face următoarele precizări 

cu privire la: 

1. Forma raportului de audit asupra situațiilor financiare încheiate la 31.12.2016 în 

conformitate cu prevederile din ISA 700 și ISA 701; 

2. Aplicabilitatea Regulamentului UE NR. 537/2014;  

3. Forma raportului de audit asupra situațiilor financiare încheiate la 31.12.2016 în 

conformitate cu prevederile din ISA 700 şi ISA 701.   

Manualul de Reglementări Internaţionale de Control al Calităţii, Audit, Revizuire, Alte 

Misiuni de Asigurare şi Servicii Conexe – Ediţia 2015, tradus de către CAFR în decursul 

anului 2016, traducere adoptată de către Consiliul Camerei prin Hotărârea nr. 115/2016, 

include standardele internaționale de audit care s-au revizuit sau care au fost nou emise față 

de ediția precedentă tradusă de CAFR și care produc efecte pentru audituri ale situațiilor 

financiare pentru exerciții financiare care se încheie după 15 decembrie 2016.  

Una dintre noutățile aduse de către aceste standarde internaționale de audit se referă la 

raportul de audit, care va avea un nou format – cele mai importante noutăți sunt prezentate 

în tabelul de mai jos: 
Noutăți privind raportul de audit Entități 

listate*) 

Entități nelistate 

Re-ordonarea raportului de audit (raportul începe cu 

prezentarea opiniei). 

  
  

Descrierea revizuită a responsabilităților conducerii.    
  

Descrierea revizuită a responsabilităților auditorului.   
  

Declarație de conformitate cu cerințele etice relevante şi o 

referință privind originea cerințelor etice respective. 

  
  

Descrierea responsabilității auditorului pentru alte informații şi 

constatări. 

  
  

Descrierea elementelor cheie de audit (“key audit matters”)   x 

*) societăţi comerciale ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată. 
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        Astfel: 

 a) În ceea ce privește auditul situațiilor financiare ale societăţilor comerciale ale căror valori 

mobiliare nu sunt admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată, raportul de audit va fi 

întocmit în conformitate cu ISA 700 (Revizuit) „Formarea unei opinii şi raportarea cu privire la 

situațiile financiare” și ISA 720 (Revizuit), „Responsabilitățile auditorului cu privire la alte 

informații din documentele care conțin situații financiare auditate” și, după caz, ISA 705 (Revizuit), 

ISA 706 (Revizuit), ISA 710 (Revizuit).  

Spre consultare şi exemplificare: Exemple de rapoarte conform ISA 700 (revizuit) – Click aici  

       b) În ceea ce privește auditul situațiilor financiare ale societăţilor comerciale ale căror valori 

mobiliare sunt admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată, raportul de audit va fi 

întocmit în conformitate cu ISA 700 (Revizuit) „Formarea unei opinii şi raportarea cu privire la 

situațiile financiare”, ISA 701 „Comunicarea aspectelor cheie de audit în raportul auditorului” și ISA 

720 (Revizuit), „Responsabilitățile auditorului cu privire la alte informații din documentele care 

conțin situații financiare auditate” și, după caz, ISA 705 (Revizuit), ISA 706 (Revizuit), ISA 710 

(Revizuit). 

       Raport ISA 701 Vodafone – Click aici 

  Raport ISA 701 Rolls Royce – Click aici 

  Studiu FRC asupra raportării extinse – Click aici 

 

   2. Aplicabilitatea Regulamentului UE nr. 537/2014 

Prevederile din Regulament UE nr. 537/2014 se vor aplica numai entităților de 

interes public, așa cum sunt definite în Legea Contabilității, vezi art. 34, alin (2). Prevederile 

din art. 10 și 11 din cadrul Regulamentului vor fi aplicabile exercițiului financiar care începe 

la sau după 17 iunie 2016. Așadar, pentru entitățile care au 31 decembrie ca final de 

exercițiu financiar, prevederile Regulamentului UE nr. 537/2014 privind raportul de audit 

aferent situațiilor financiare ale acestor entități se vor aplica pentru prima oară pentru 

exercițiul financiar încheiat la 31.12.2017. 

 

 

 

 

 

http://www.cafr.ro/uploads/Exemple%20de%20rapoarte%20ISA%20700-77d6.pdf
http://www.cafr.ro/uploads/1.%20Raport%20isa%20701-%20wodafone-02a2.pdf
http://www.cafr.ro/uploads/2.%20Raport%20ISA%20701%20-%20RR-868e.PDF
http://www.cafr.ro/uploads/3.%20Extended-auditors-reports-0773.pdf
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4. CAFR reprezentată în conducerea IAAER 

Avem plăcerea să vă informăm că în cursul lunii martie 2017 dl. Clemente Kiss, 

Vicepreşedinte al Consiliului CAFR, a fost ales Vicepreşedinte al Asociaţiei Internaţionale 

pentru Educaţie Contabilă (IAAER). Mai exact, alegerile IAAER s-au finalizat şi lista 

nominalizaţilor a fost aprobată la 12 decembrie 2016. Clemente a fost numit membru al 

Comitetului Executiv pentru intervalul noiembrie 2016 – noiembrie 2018 în calitate de 

Vicepreşedinte cu rol de reprezentare. 

Misiunea IAAER este de a promova excelenţa în educaţia contabilă şi în activitatea de 

cercetare în acest domeniu, pe o bază unitară la nivel mondial, precum şi de a maximiza 

contribuţia cadrelor universitare la dezvoltarea şi menţinerea unei înalte calităţi, recunoscute 

în plan global, la nivelul standardelor de practică contabilă. 

IAAER îşi îndeplineşte misiunea prin angajarea, printre altele, în activităţi precum 

participarea activă la elaborarea unor standarde de înaltă calitate, la nivel global, prin 

reprezentarea în board-ul Consiliului Internaţional pentru Standarde de Educaţie (IAESB), în 

Grupul Consultativ pentru Educaţie al Fundaţiei Comitetului pentru standarde internaţionale 

de contabilitate (IASCF) şi Consiliul Consultativ pentru Standarde al Consiliului pentru 

Standarde Internaţionale de Contabilitate (IASB).  

Felicitându-l pe dl. Clemente Kiss pentru această numire, dl. conf. univ. dr. Gabriel 

Radu, Preşedintele CAFR a declarat: „Prin aderarea la această organizaţie de prestigiu, prin 

schimbul de cunoştinţe şi experienţă precum şi cu ajutorul personalităţilor de marcă din domeniu, dl. 

Kiss va sprijini educaţia contabilă şi procesul de cercetare la nivel global şi, nu în ultimul rând, va 

contribui la creşterea vizibilităţii organismului nostru profesional – Camera Auditorilor Financiari din 

România”. 

 

Îi dorim succes dl-ui Clemente Kiss în noua misiune! 
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 PREGĂTIRE PROFESIONALĂ 

 

5. Cursuri nestructurate pe platforma e-learning 

 

Avem plăcerea să vă invităm pe platforma e-learning, unde veţi găsi o serie de noi 

cursuri nestructurate de interes pentru profesia noastră.  

Astfel, puteţi parcurge unul sau mai multe din următoarele subiecte: 

  

1. Aplicarea prevederilor cuprinse în regulamentul contabil aprobat prin OMF nr. 

1802/2014 cu modificările şi completările ulterioare. Prezentarea unor tratamente contabile 

privind elementele de active, datorii şi capitaluri proprii. Închiderea exerciţiului financiar 

2016. 

2. Prezentarea ghidului de bune practici privind spălarea banilor şi combaterea 

finanţărilor activităţilor de terorism şi obiective de inspecţie. 

3. Emotional intelligence/Inteligenţa emoţională; 

4. How to communicate effectively/Cum să comunicăm eficient; 

5. How to present data effectively/Cum să prezentăm informaţia eficient; 

6. Influencing/Influenţarea; 

7. Leadership at all levels/Lider la toate nivelurile; 

8.Managing people and driving performance/Managementul angajaţilor şi 

performanţa conducerii. 

 

Menţionăm că subiectele de la punctul 3 până la punctul 8 sunt în limba engleză. 

La toate aceste cursuri pot participa auditorii financiari care au îndeplinite toate 

obligaţiile faţă de Cameră. 

Înscrierile se fac doar din platforma e-learning, iar cursurile menţionate sunt strict în 

acest format, ele nefăcând obiectul unei pregătiri în sistem clasic. 
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6. Seminare de instruire profesională la Braşov şi Bucureşti 

                                                 16 martie 2017, Brașov 

 

Reprezentanţa regională Braşov a CAFR împreună cu Oficiul Național de Prevenire și 

Combatere a Spălării Banilor au organizat la Braşov, în data de 16 martie 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 Conferinţe a Camerei de Comerţ şi Industrie 

Braşov 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. 

 

29 martie 2017, Bucureşti 

 

A doua sesiune de instruire profesională din acest an, dedicată entităților raportoare, 

privind pregătirea profesională continuă a specialiștilor implicați în combaterea spălării 

banilor și finanțării terorismului, a fost organizată de CAFR împreună cu ONPCSB în data de 

29 martie 2017, la sediul Camerei din Bucureşti. 

Au fost discutate următoarele subiecte: 

1. „Cunoaşterea clientelei şi monitorizarea relaţiei de afaceri: conformitate, supraveghere şi 

control”; temă prezentată de Mihaela Drăgoiu, Șef serviciu - Direcţia Supraveghere şi Control 

din cadrul ONPCSB. 

2.   „Dezbaterea cadrului legal în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor/finanţării 

terorismului”; subiect prezentat de Roxana Nițu, Analist Financiar - Serviciul Juridic din 

cadrul ONPCSB.  

3. „Cooperarea internațională între FIU-uri (Financial Intellingence Unit) în scopul 

prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului”; temă susţinută de Laura 

Cojocaru Galer, Șef Compartiment -  Sancţiuni Internaţionale şi Finanţarea Terorismului din 

cadrul ONPCSB. 

* 

*   * 
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Următoarele seminare de instruire profesională organizate de Cameră împreună cu 

ONPCSB vor avea loc astfel: 

- 12 aprilie 2017, la Timişoara; 

- 4-5 mai 2017, la Iaşi; 

- 6 septembrie 2017, la Bucureşti; 

- 7 septembrie 2017, la Cluj-Napoca 

 

Pentru detaliile privind calendarul prezentat vă rugăm să urmăriţi site-ul CAFR: 

http://cafr.ro/ 

 

 

 

7. Cursuri de pregătire nestructurate 

20 martie 2017, Bucureşti 

 

În cadrul programului de pregătire profesională, în data de 20.03.2017 s-a desfăşurat la 

sediul Institutului Bancar Român din Bucureşti, un seminar de instruire în care s-au abordat 

următoarele subiecte: 

 

„Evaluarea clădirilor pentru raportare financiară şi impozitare”, temă prezentată  de dl. 

Adrian Vascu, preşedinte de onoare al ANEVAR. 

În continuare dl. Clemente Kiss, Vicepreşedinte al Consiliului CAFR a discutat cu 

participanţii referitor la „Noul raport de audit”.  

Seminarul la care au participat 113 persoane s-a încheiat cu o sesiune de întrebări şi 

răspunsuri pentru clarificarea diverselor aspecte sesizate de auditori. 

 

8. Chestionar privind platforma e-learning 

Din dorinţa de a evolua şi de a oferi membrilor noştri servicii constant îmbunătăţite şi 

adecvate necesităţilor activităţii lor, Departamentul de admitere, pregătire continuă şi stagiari 

a elaborat şi a transmis auditorilor şi stagiarilor în cursul lunii martie un chestionar privind 

funcţionalitatea platformei e-learning. Pe baza răspunsurilor primite, intenţionăm să 

dezvoltăm această platforma în beneficiul dumneavoastră. 

Răspunsurile au putut fi transmise până la data de 15 martie, iar după centralizarea şi 

analizarea lor vă vom comunica, în cel mai scurt timp posibil, ce acţiuni se vor întreprinde 

pentru a răspunde solicitărilor dumneavoastră. 

 

 

http://cafr.ro/
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 DIN AGENDA CAFR 

 

▪ Evenimente pe plan intern 

9. Întâlnire profesională a auditorilor 
3 martie 2017, Brașov 

  
 

Reprezentanţa regională a CAFR de la Braşov a organizat în data de 3 martie 2017 o 

întâlnire profesională la care au participat auditori financiari şi stagiari din regiune, interesaţi 

de provocările profesiei în contextul noilor reglementări europene, în principal de noul raport 

de audit.  

În prima parte a întâlnirii conf. univ. dr. Gabriel Radu, Preşedintele Camerei a 

discutat cu participanţii cu privire la noutățile din domeniul profesiei de auditor financiar, iar 

în partea a doua dr. Ciprian Mihăilescu, Prim-vicepreşedinte al Consiliului a prezentat tema: 

„Noul Raport de audit – Cerințe de raportare conform prevederilor legislației naționale de transpunere 

a Directivei europene 56/2014”. 
 

 

 
 

 

 

Au fost recomandate, ca suport de lucru, exemple de modele de rapoarte, care au fost 

propuse spre încărcare pe platforma e-learning în zona cursurilor nestructurate. 

Întâlnirea s-a încheiat cu o sesiune de întrebări şi răspunsuri pentru clarificarea 

diverselor aspecte sesizate de auditorii financiari. 
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10. Întâlnire profesională a auditorilor 

17 martie 2017, Cluj-Napoca 
 

Reprezentanța regională a Camerei Auditorilor Financiari din România din Cluj-

Napoca a continuat seria de activități începută în anul 2016, cu privire la dezvoltarea și 

menținerea relațiilor profesionale între auditorii financiari și a organizat o întâlnire 

profesională în data de 17 martie 2017, la care au participat conf. univ. dr. Gabriel Radu, 

Preşedintele Camerei şi Iosef Cornel Kameniczki, vicepreşedinte al Consiliului. 

Evenimentul a debutat cu o sesiune de discuţii şi dezbateri între participanţi şi 

Preşedintele CAFR cu privire la ultimele noutăţi din domeniul profesiei de auditor financiar, 

iar în partea a doua dl. Iosef Cornel Kameniczki a supus atenţiei un subiect de actualitate 

pentru profesie privind: „Problematica fondurilor europene pentru anul 2017: ofertare, contractare 

și implementare”.  
 

    
       

Pe baza informaţiilor prezentate, membrii Camerei şi-au exprimat punctul de vedere 

privind insuficienţele acestui domeniu şi au propus diferite metode de abordare pentru 

obţinerea unor oportunităţi din sfera fondurilor nerambursabile. 

La întâlnire au participat auditori şi stagiari din cele 7 judeţe arondate reprezentanţei 

Cluj-Napoca.  

* 

* * 

 

Următoarea întâlnire profesională a membrilor CAFR din regiunea Nord-Vest va fi 

organizată în luna aprilie 2017, coordonatele finale urmând a fi comunicate la începutul lunii 

următoare. 
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11. Întâlnire profesională a auditorilor 

28 martie 2017, Timişoara 

 

În data de 28 martie 2017 la sediul Reprezentanței CAFR de la Timișoara o parte dintre 

auditorii financiari și stagiarii din zonă, împreună cu dl. Ioan Minda, membru al Consiliului 

Camerei, s-au reunit într-o întâlnire-dezbatere, în cadrul căreia doamna conf. univ. dr. 

Daniela Camelia Haţegan, de la Universitatea de Vest din Timişoara, a prezentat 

tema:  „Raportul auditorului independent pentru situaţiile financiare încheiate la 

31.12.2016”. 

Prezentarea a avut caracter tehnic şi a fost urmată de discuţii pe marginea aspectelor 

referitoare la: Structura raportului conform ISA 700; Entităţi de interes public; Noutăţi 

privind nou format al raportului conform comunicatului emis de CAFR; Recenzii ale 

rapoartelor emise; Analiză comparativă. 

 

 

 
  

 

 

Pentru următoarea întâlnire, care va avea loc în data de 27 aprilie 2017, auditorii şi 

stagiarii au ales tema „Auditul fondurilor europene” care va fi prezentată de dl. Iosif Cornel 

Kameniczki, vicepreşedinte al Consiliului CAFR. 
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12. Adunarea Generală a Uniunii Profesiilor Liberale din România 

                   9 martie 2017, Bucureşti 

 

În data de 9 martie 2017, sediul din Bucureşti al Camerei Auditorilor Financiari din 

România a fost gazda Adunării Generale a Profesiilor Liberale din România. 

Pe agenda adunării au fost incluse pentru discuţii următoarele subiecte: 

 

1. Raportul de activitate al Biroului Executiv al Uniunii Profesiilor Liberale din 

România în perioada 1 ianuarie - 31 decembrie 2016; 

2. Raportul administratorilor privind situația financiară a Uniunii Profesiilor Liberale 

din România în perioada 1 ianuarie-31 decembrie 2016; 

3. Raportul cenzorului pentru perioada 1 ianuarie-31 decembrie 2016; 

4. Proiectul Programului de activitate al Uniunii Profesiilor Liberale din România pe 

anul 2017; 

5. Proiectul Programului de relații externe și protocol al Uniunii Profesiilor Liberale 

din România pe anul 2017; 

6. Situația achitării cotizațiilor la data de 31 decembrie 2016 și propuneri privind 

nivelul acestora pe anul 2017; 

7. Proiectul Bugetului de venituri și cheltuieli al Uniunii Profesiilor Liberale din 

România pe anul 2017; 

8. Propuneri cu privire la organizarea celei de a X-a ediții a Conferinței „Ziua 

Profesiilor Liberale din România“; 

9. Informare cu privire la demararea activității Consiliului Economic și Social;  

10. Ratificarea deciziei Biroului Executiv privind acordarea calității de membru cu 

drepturi depline al Uniunii Profesiilor Liberale din România Corpului Experților Contabili și 

Contabililor Autorizați (CECCAR), începând cu data de 1 ianuarie 2017, conform art. 13, alin. 

2 din Statutul UPLR; 

11. Diverse. 

 

La lucrările Adunării Generale, Camera Auditorilor Financiari din România a fost 

reprezentată de conf. univ. dr. Gabriel Radu, Preşedintele CAFR, Vicepreşedinte al UPLR. 
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13. Întâlniri de lucru ale preşedintelui CAFR 

 

Workshop „Business Without Corruption/Afaceri fără corupţie” 

7 - 8 martie, Bucureşti 

 

În perioada 7-8 martie 2017 Camera de Comerț și Industrie a României (CCIR), alături 

de General Dynamics, General Dynamics European Land Systems – Mowag și TRACE 

International a organizat workshop-ul „Business without corruption: bune practici anti-

corupție din SUA ajustate la nevoile comunității de afaceri din România”, eveniment care s-

a desfășurat la CCIR Business Center.  

La acest workshop Camera Auditorilor Financiari din România a fost reprezentată de 

conf. univ. dr. Gabriel Radu, Preşedinte. 

 

 

 

Întâlnire de lucru la Ministerul Finanţelor Publice 

9 martie 2017, Bucureşti 

 

 

În data de 9 martie 2017, Ministerul Finanţelor Publice (MFP) a organizat la sediul 

propriu o întâlnire de lucru a Comisiei de dialog social, în scopul asigurării transparenței 

decizionale şi a informării opiniei publice, cu privire la principalele reglementări 

propuse/avizate de către MFP.  

La această întâlnire a participat preşedintele Camerei Auditorilor Financiari din 

România, conf. univ. dr. Gabriel Radu, în calitate de reprezentant al Uniunii Profesiilor 

Liberale din România (UPLR. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Page | 14 

   

 

 

 

Congresul Avocaţilor din România 

23 martie 2017, Bucureşti 

 

 

În data de 23 martie 2017, a fost organizat Congresul Avocaților din România, care s-a 

desfăşurat la Hotelul Intercontinental din București. Tema din acest an a Congresului a fost 

„Avocatul și accesul la justiție”. 

În deschiderea lucrărilor Congresului au rostit mesaje de salut reprezentanţi ai 

profesiei de avocat, precum şi reprezentanţi ai altor profesii liberale.  

La acest eveniment a fost invitată să participe şi Camera Auditorilor Financiari din 

România, care a fost reprezentată de dl. Preşedinte conf. univ. dr. Gabriel Radu. 
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14. Promovarea profesiei în rândul tinerilor 

19 martie 2017, Iaşi 

 

În data de 19 martie 2017 la Casa de Cultură a Studenților din Iaşi a avut loc un 

spectacolul organizat de elevii Colegiului Economic Administrativ nr. 1 Iaşi.  

Reprezentanţa Regională Iaşi a CAFR împreună cu filiala CECCAR din zonă s-au 

implicat în sprijinirea acestei acţiuni a tinerilor, prin alocarea, în scop caritabil, a unei cote din 

costul biletelor de spectacol pentru îmbunătățirea condițiilor de studiu ale elevilor.  

Alăturarea membrilor CAFR la acest eveniment a constituit un bun prilej pentru 

promovarea profesiei atât în rândul tinerilor, cât şi în rândul participanţilor reprezentanţi ai 

mediului de afaceri ieşean. 

Organizatorii acestui spectacol, precum  şi cadrele didactice din Colegiul Economic 

Administrativ nr. 1 Iași au adresat sincere mulţumiri participanţilor, CAFR şi CECCAR 

pentru implicarea şi participarea la acest eveniment. 
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▪ Evenimente pe plan extern 

15. Rețeaua de Calitate a Auditului (Quality Assurance Network) 

14-15 martie 2017, Londra, Marea Britanie 

 

Rețeaua de Calitate a Auditului (Quality Assurance Network) a fost lansată de 

Camera Auditorilor Financiari din România (CAFR) și ICAEW în cadrul evenimentului 

organizat la București în perioada 24-25 februarie 2016 și are scopul de a transmite faptul că 

organismele profesionale de la nivel național sunt parteneri cheie ai organismelor de 

supraveghere pentru obținerea unui audit de calitate, ca mijloc pentru adăugarea de valoare 

și beneficii companiilor auditate. În perioada 26-27 mai 2016, s-a desfășurat al doilea 

eveniment la Sofia, în Bulgaria, iar al treilea eveniment a avut loc în perioada 04-05 octombrie 

2016, la Atena, în Grecia. 

 Cel de-al patrulea eveniment al Rețelei de Calitate a Auditului (QAN) a avut loc în 

perioada 14-15 martie 2017, la Londra, în Marea Britanie și s-a bucurat de prezența 

reprezentanților organismelor profesionale, membre ale Rețelei, din România, Grecia, 

Polonia, Turcia, Moldova și din alte state din Europa Centrală și de Est.  

Camera Auditorilor Financiari din România a fost reprezentată la lucrările din 14 şi 15 

martie de dr. Ciprian Mihăilescu, Prim-vicepreşedinte al Consiliului, de dl. Adrian Popescu, 

șef al Departamentului de Monitorizare, Control și Competență Profesională (DMCCP), 

precum și de inspectori din cadrul DMCCP. 

Scopul acestei întâlniri a fost schimbul de experiență cu privire la modalitatea de 

abordare a revizuirilor referitor la asigurarea calității activității desfășurate de auditorii 

financiari, cu accent pe calitatea probelor de audit referitoare la eşantioane şi teste de detaliu, 

revizuire analitică şi eficienţa controalelor, softuri de audit şi necesitatea ca auditorii să deţină 

şi abilităţi tehnice, estimări contabile şi raţionamente profesionale folosite. Fiecare țară a 

prezentat un caz practic privind raţionamentul utilizat în cadrul unei revizuiri de calitate, 

tema fiind: estimări contabile, raţionamente profesionale folosite şi modul de interpretare şi 

finalizare a inspecţiei. 

De asemenea, s-au făcut prezentări şi s-au discutat modurile de lucru practicate de 

fiecare ţară în parte privind calitatea probelor de audit referitoare la recunoaşterea 

veniturilor. S-au purtat discuţii despre instrumente financiare, sectoare specializate de piaţă 

din fiecare ţară şi probleme specifice acestora. 

ICAEW a împărtăşit din metodologia de monitorizare a auditului, a comparat şi a pus 

în contrast abordarea monitorizării adoptată de organismele profesionale (PAO), membre ale 

Rețelei. 

În cea de-a doua parte a întâlnirii, în cadrul meselor rotunde, s-au dezbătut punctele 

comune, precum și diferențele dintre ţări, existente în modalitatea de abordare referitoare la 

aceste teme. În plus, s-au purtat discuții pe baza unor studii de caz practice prezentate de 

reprezentanții ICAEW.   
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16. Programul „Audit Training of Trainers” 

15-16 martie, Viena, Austria 

 

În perioada 15-16 martie 2017, Centrul pentru Reforma Raportării Financiare al Băncii 

Mondiale a organizat în cadrul programului „Audit Training of Trainers” o nouă serie 

cursuri de pregătire pentru formatori, care s-au desfăşurat la Viena, Austria. 

Abordarea şi tematica atelierului de audit au fost interactive şi au inclus sesiuni de 

training, centrate pe capacitatea de dezvoltare a formatorilor în domeniul auditului, care 

trebuie să deţină abilitatea de a susţine un training de calitate, bazat pe standardele IAASB. 

De asemenea, s-a pus accent pe asistarea comunităţii de auditori practicieni mici şi mijlocii. 

Subiectele abordate au fost ordonate, în mod logic, în cadrul ciclului de audit pornind de la: 

• Dezvoltarea de soluţii şi instrumente de audit care pot fi utilizate în practica actuală. 

Studiul de caz de audit integrat şi şabloanele „fişierul client”, template-uri care sunt resursele 

didactice de bază pentru predare. 

• Facilitarea învăţării şi schimbul de experienţă între ţările din regiune şi membri ai 

comunităţii de practicieni, privind conţinutul de proiectare, aranjamente de implementare, de 

predare şi legăturile cu programul iniţial de dezvoltare profesională. 

Agenda acestei sesiuni de cursuri a fost împărţită în două părţi astfel: 

- prima parte a inclus discuţii şi dezbateri referitoare la schimbările principale ale 

profesiei, în special în domeniul societăţilor mici şi mijlocii; 

- în cea de a doua parte cursanţii au participat la aplicaţii practice, respectiv un studiu 

de caz pe secţiunea de identificare a controalelor şi testarea acestora, precum şi o temă 

interactivă privind negocierea cu clientul referitoare la oferirea de servicii de non-audit. 

Workshop-ul a realizat şi un bilanţ al abordărilor bunelor practici de predare, al 

resurselor şi metodologiilor, cu scopul de a facilita aplicarea acestora în fiecare ţară şi a 

cuprins exemple practice, studii de caz şi lucrări de audit în desfăşurare, pe baza 

Standardelor Internaţionale de Audit.  

La acest seminar profesional Camera Auditorilor Financiari din România a fost 

reprezentată de către doamna Ana Dincă, membru al Consiliului. 
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17. Întâlnirea membrilor Proiectului Common Content 

27 martie 2017, Varşovia, Polonia 

 

Ca răspuns la tendinţa de globalizare a economiei, la piața unică și la curentul de 

reglementare europeană armonizată, zece organisme profesionale de renume din Europa 

conlucrează pentru a își armoniza calificările lor profesionale. 

În data de 27 martie 2017 la Varşovia, Polonia s-a desfăşurat întâlnirea membrilor 

Proiectului Common Content, unde Camera Auditorilor Financiari din România a fost 

reprezentată de dna. Cristina Cerbu director executiv.  

Discuţiile au avut în prim plan: 

- analizarea unor aspecte legate de Comitetul de Supraveghere, în special discutarea 

cooptării unui reprezentant al profesiei din Italia în acest Comitet; 

- punerea în practică a strategiei cu ajutorul unui plan de acţiune de către Grupul de 

coordonare; 

- analizarea Planului de acţiune pentru educaţie „Task Force” privind problemele 

prioritare identificate în ultima şedinţă a Common Content; 

- raportul Comitetului de Conformitate şi discuţii privind planificarea autoevaluărilor 

şi verificări; 

- planurile de acţiune pentru România şi Polonia în ceea ce priveşte calendarul viitor al 

modificărilor pentru calificarea profesională şi pentru o eventuală auto-evaluare; 

- analizarea evoluţiilor legate de politica de audit a UE şi stadiul strategiilor în ce 

priveşte calificarea profesională; 

- relaţia Proiectului Common Content cu Autorităţile de Supraveghere a Auditului şi 

cu European Securities and Markets Authority (ESMA). 

 

În vederea acceptării ca membru cu drepturi depline, CAFR se află în procesul de 

analiză a standardelor proprii educaţionale. În cadrul discuţiilor CAFR a prezentat stadiul 

autoevaluării la nivelul Camerei. 
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 INFORMATIV PROFESIONAL 

 

                       18. Examen de competenţă profesională   

                                   sesiunea mai 2017 

 

Reamintim stagiarilor că în cursul lunii mai 2017, Camera Auditorilor Financiari din 

România organizează  examenul de competenţă profesională, pentru atribuirea calităţii de 

auditor financiar. 

Perioada pentru înscrieri la examen este cuprinsă în intervalul 24 aprilie - 5 mai 2017, 

iar programul de înscrieri este de luni până vineri, între orele 9:00 - 15:00. 

 

Calendarul probelor este următorul: 

Proba teoretică (I)  – duminică, 21 mai 2017 

Proba grilă (II)  – sâmbăta, 20 mai 2017 

Proba practică (III) – duminică, 28 mai 2017 

 

La examen se pot înscrie următoarele categorii de persoane:  

- stagiarii care au finalizat perioada de stagiu şi se află în perioada legală în care pot 

susţine examenul de competenţă profesională; 

 - stagiarii care au fost respinşi la alte sesiuni de examen şi se află în termenul legal 

pentru susţinerea examenului. 

Precizăm că la momentul înscrierii trebuie să fie îndeplinită obligaţia de pregătire 

profesională aferentă anului 2016.  

 

Pentru toate detaliile (click aici). 

 

 

19. Rezultatele testului de acces la stagiu 

 

În data de 25 februarie 2017, Camera Auditorilor Financiari din România a organizat 

testul de verificare a cunoştinţelor în domeniul financiar-contabil pentru accesul la stagiu.  

Rezultatele finale ale testului, la care au participat 44 de candidaţi, au fost afişate pe 

site-ul CAFR aici. 
 

 

 

 

 

http://cafr.ro/sectiune.php?id=1394
http://www.cafr.ro/uploads/Catalog%20final%20site%20test%2025%20feb%202017-b6db.pdf
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20. Chestionar privind măsuri de prevenire şi combatere a spălării banilor 

 

În perioada februarie –martie 2017, CAFR a transmis Oficiului Naţional de Prevenire şi 

Combatere a Spălării Banilor aportul organismului nostru profesional pentru remedierea 

deficiențelor şi recomandărilor în domeniul prevenirii şi combaterii spălării banilor şi 

finanțării terorismului, transmise României de către FATF (Grupul de Acțiune Financiară 

Internațională).  

Astfel, în contextul Raportului de evaluare a României în domeniul prevenirii și 

combaterii spălării banilor și finanțării terorismului, CAFR a răspuns problemelor ridicate 

prin chestionarul rezultat în urma celui de-al doilea raport de progres al României în 

domeniu. Cele mai multe dintre recomandările formulate de Cameră au fost aplicate prin 

elaborarea şi aprobarea în cursul anului 2016 a „Ghidului de bune practici pentru raportarea 

de către auditorii financiari a tranzacțiilor suspecte de spălare a banilor și de finanțare a 

terorismului”. 

 

21. Conferinţa Ştiinţifică Internaţională 

„Contabilitatea şi finanţele – limbaje universale în afaceri”, ediţia a II-a 

17 martie 2017, Piteşti 

În data de 17 martie 2017, la Piteşti, Universitatea „Constantin Brâncoveanu” – 

Facultatea de Finanţe-Contabilitate, în parteneriat cu Camera Auditorilor Financiari din 

România, Academia de Ştiinţe a Moldovei – Republica Moldova, Universitatea „Petru Maior” 

din Târgu Mureş, Universitatea „Valahia” din Târgovişte,  Institutul Naţional de Cercetări 

Economice, Academia Română, Fundaţia pentru învăţământ, ştiinţă şi cultură „Costin C. 

Kiriţescu”, Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România – filiala Argeş 

au organizat Conferinţa Ştiinţifică cu tema „Contabilitatea şi finanţele – limbaje universale 

ale afacerilor”, ediţia a II-a. Lucrările Conferinţei s-au desfăşurat la sediul Universităţii 

„Constantin Brâncoveanu”. 

 
Evenimentul a constituit un spaţiu de diseminare a rezultatelor cercetării în domeniile 

contabilitate şi finanţe, dar şi în domenii interdisciplinare, de mare interes atât pentru mediul 
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academic, cât şi pentru practicieni. De asemenea, a reprezentat o platformă de dezbatere a 

problemelor şi provocărilor acestor domenii. 

 Lucrările s-au desfăşurat în următoarele secţiuni: 

- Modelarea sistemelor informatice pentru afaceri; 

- Probleme actuale ale contabilităţii şi auditului financiar; 

- Rolul şi funcţiile finanţelor publice şi private; 

- Sustenabilitate şi inovare pentru performanţă economică. 

La manifestarea științifică au participat reprezentanţi ai mediului universitar, ai 

CECCAR, precum şi profesionişti din domeniu. 

Camera Auditorilor Financiari din România a fost reprezentată la eveniment de dl. 

Radu Prodan, Coordonatorul Departamentului de admitere, pregătire continuă şi stagiari, 

din cadrul Executivului Camerei, care a adresat participanţilor un mesaj de salut din partea 

Consiliului CAFR. 

 

22. Conferinţa Ştiinţifică Internaţională 

„IFRS: reguli globale şi utilizarea acestora la nivel naţional” 

20 octombrie, Praga, Republica Cehă 

 

Şcoala de Administrare a Afacerilor din cadrul Universităţii Anglo-Americane din 

Praga va organiza în luna octombrie 2017 Conferinţa Ştiinţifică Internaţională cu tema „IFRS: 

reguli globale şi utilizarea acestora la nivel naţional”. 

Evenimentul se adresează cercetătorilor şi publicului interesat de domeniul profesiei 

contabile, al finanţelor precum şi al managementului, cu privire la reducerea decalajelor 

dintre normele internaţionale de contabilitate IFRS şi aplicarea acestora la nivel local. 

Avem plăcerea să vă informăm că revista „Audit Financiar” este partener al acestei 

conferinţe. 

Temele care vor face obiectul discuţiilor la Conferinţă includ următoarele subiecte, fără 

a fi limitative:  

- Aspecte specifice ale directivelor contabile ale UE care se încadrează în normele 

naţionale; 

- Evaluarea companiilor de pe pieţele de tranziţie; 

- Durabilitatea, raportarea de mediu şi raportarea integrată;  

- Formarea profesională a contabililor în „epoca” IFRS. 

Persoanele interesate să participe cu lucrări la Conferinţă pot trimite articolele la 

adresa: car@aauni.edu până la data de 31 august 2017. Materialele trebuie să fie redactate în 

limba engleză, formatul MS WORD. 

În urma recenziilor, articolele acceptate pot fi publicate şi în revista „Audit Financiar”, 

editată de CAFR. 

Pentru toate detaliile şi actualizările vă rugăm să urmăriţi pagina web a Conferinţei: 

http://car.aauni.edu/ifrs-conference-2017/. 

 

mailto:car@aauni.edu
http://car.aauni.edu/1410-2/


 

 

Page | 22 

   

 

 ACTUALITĂŢI INTERNAŢIONALE 

 

23. Seminarul internaţional  

„Transparenţă şi mai mult: valorificarea puterii de angajament în gestionarea finanţelor 

publice”, 6 martie 2017, Washington, SUA 

 

Delegaţi ai Băncii Mondiale, ai Fondului Monetar Internaţional (FMI), ai Consiliului 

pentru Standardele Internaţionale de contabilitate pentru sectorul public (IPSASB) şi ai 

Federaţiei Internaţionale a contabililor (IFAC) s-au întrunit în data de 15 martie 2017 la 

Washington, DC, în cadrul unui seminar internaţional cu tema „Transparenţă şi mai mult: 

valorificarea puterii de angajament în gestionarea finanţelor publice”.  

Cu această ocazie, organismele internaționale și-au reiterat angajamentul în 

îmbunătățirea gestionării finanțelor publice, prin sprijinirea implementării de către 

administrațiile din întreaga lume a unor standarde de contabilitate pe bază de angajamente 

de înaltă calitate, consolidându-se astfel încrederea publică și susținându-se emiterea unor 

informații financiare de calitate. 

Evenimentul a reprezentant și un moment important în discutarea direcției strategice a 

IPSASB pentru următorii 5 ani: viitoare proiecte ale Consiliului, cooperarea cu alte organizații 

mondiale și cu normalizatorii naționali. 

 

Pentru comunicatul de presă integral (click aici). 
 

24. „Taxonomia IFRS 2017” 

Fundaţia IFRS a publicat „Taxonomia IFRS 2017”, în concordanţă cu calendarul IASB 

şi include:  

- Standardele IFRS aşa cum au fost publicate în volumul IFRS 2017; 

- Standardele IFRS pentru entităţile mici şi mijlocii, aşa cum au fost publicate la data de 

1 decembrie 2015. 

„Taxonomia IFRS 2017” reprezintă standardele IFRS, inclusiv Standardele 

Internaţionale de Contabilitate (IAS) şi interpretări emise de IASB la 1 ianuarie 2017 şi de 

IFRS pentru IMM-uri, publicate la 1 decembrie 2015. 

 

Pentru toate detaliile (click aici). 

 

 

 

 

 

https://www.ifac.org/news-events/2017-03/global-organizations-convene-strengthen-public-financial-management-1
http://www.ifrs.org/XBRL/IFRS-Taxonomy/2017/Pages/IFRS-Taxonomy-2017-Information-and-Files.aspx
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25. Consolidarea auditului de calitate – ca parte a strategiei de lucru a Consiliului pentru 

Standarde Internaţionale de Audit şi Asigurare (IAASB) pentru perioada 2017-2018 

Planul de lucru al IAASB este ghidat de cele trei obiective principale stabilite care stau 

la baza strategiei de cinci ani: 

- accent permanent pe Standardele Internaţionale de Audit, ca bază pentru audituri de 

înaltă calitate; 

- importanţa standardelor IAASB pentru alte categorii de servicii, pentru a răspunde 

necesităţilor părţilor interesate emergente; 

- intenţia IAASB de a consolida colaborarea cu toţi partenerii pentru a aborda 

probleme de interes public, relevante pentru activitatea sa. 

Pentru materialul integral (click aici) 

 

26. Practici de angajament şi experienţele privind reforma în ţările membre ale 

OCDE 

IFAC împreună cu Organizaţia Internaţională pentru Cooperare şi Dezvoltare 

Economică (OCDE) au realizat un studiu care analizează practicile contabile şi bugetare la 

nivelul guvernelor naţionale din ţările membre ale OCDE. În acest studiu se discută despre 

provocările şi beneficiile reformelor şi ce măsuri necesare vor lua ţărilor membre pentru o 

mai bună utilizare a informaţiilor de angajament în viitor. 

Pentru studiul integral (click aici) 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.ifac.org/publications-resources/iaasb-work-plan-2017-2018-enhancing-audit-quality
http://html5.dcatalog.com/?docid=69f45ab3-469b-474b-84bf-a72b00f63fb5#page=1
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 NOUTĂŢI EDITORIALE 

                 27. Revista Practici de Audit nr. 1/2017 

 

Din sumar: „Avantajele de a fi membru într-o asociaţie internaţională şi în una locală – 

recunoaşterea calificării şi dreptul de practică sunt esenţiale pentru orice profesionist”, 

interviu cu Andreia Stanciu, director ACCA România, Bulgaria, Republica Moldova; „Câteva 

consideraţii despre munca auditorilor interni”; „Consideraţii privind managementul integrat 

al riscului”; „Analiza bazei legale a programelor de cercetare finanţate de Uniunea europeană 

pentru perioada 2007-2020 din perspectiva auditului”; „Facilităţi fiscale pentru activităţile de 

cercetare şi dezvoltare”; „Modificările fiscale actuale şi impactul asupra comportamentului 

profesionistului contabil”. 

 

 

 

 

Pagina de Facebook a revistei: https://www.facebook.com/practici/ 

 

 

https://www.facebook.com/practici/

