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 ŞTIRILE EDIŢIEI 

 

1. „Nu trebuie să transformăm toţi contribuabilii în evazionişti, numai de dragul de a aduce 

mai mulţi bani la buget” 

Interviu cu conf. univ. dr. Gheorghe Ialomiţianu, prim-vicepreşedinte al Consiliului CAFR 

Ziarul „Bursa”, 16 octombrie 2017 

 

În ediţia din 16 octombrie 2017 a ziarului „Bursa” a fost publicat un interviu acordat 

acestei publicaţii de conf. univ. dr. Gheorghe Ialomiţianu, prim-vicepreşedinte al Consiliului 

Camerei Auditorilor Financiari din România.  

Fostul ministru al finanţelor subliniază că „avem o creştere economică nesustenabilă, care 

nu aduce mai mulţi bani la buget”. Totodată, în opinia domniei sale, „unele măsuri propuse de 

actualii guvernanţi, precum split TVA, dividendele suplimentare de la companiile de stat şi modificarea 

pilonului II de pensii private sunt greşite.” 

 

Toate subiectele atinse le puteţi afla citind interviul integral aici. 

 

Sursa: Ziarul „Bursa”, 16 octombrie 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.bursa.ro/macroeconomie/gheorghe-ialomitianu-nu-trebuie-sa-transformam-toti-contribuabilii-in-evazionisti-numai-de-dragul...&articol=333125.html
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 PREGĂTIRE PROFESIONALĂ 

 

2. Cursuri de pregătire profesională în sistem clasic 

Octombrie 2017 

 

 

În cursul lunii octombrie au continuat cursurile de pregătire profesională în sistem clasic 

pentru auditorii financiari şi stagiarii în activitatea de audit financiar.  

Cursurile s-au desfăşurat după cum urmează:  

 

1. Pentru auditorii financiari cursurile au avut loc la Bucureşti, la sediul Institutului 

Bancar Român, - click aici, la Braşov - click aici, la Cluj-Napoca - click aici, la Piteşti - click aici, la 

Constanţa - click aici şi la Timişoara - click aici. 

 

2. Pentru stagiarii din anii II, III şi perioada legală, cursurile s-au desfăşurat la Bucureşti, 

la sediul Institutului Bancar Român - click aici, la Braşov - click aici şi la Cluj-Napoca - click aici 

 

Programul şi tematica integrală a cursurilor de pregătire profesională în sistem clasic, 

inclusiv pentru perioada următoare, se găseşte aici. 

 

3. Cursuri de pregătire profesională 

disponibile pe platforma e-learning pentru anul 2017 

 

Începând cu luna octombrie 2017 cursurile de pregătire profesională în sistem e-

learning sunt disponibile pe platforma e-learning, atât pentru auditori, cât şi pentru stagiarii 

din anul I, II şi III, precum şi perioada legală. 

 

Pentru a vizualiza cursurile, vă rugam să accesaţi contul personal de e-learning, 

conform instrucţiunilor, primite atât prin e-mail, cât şi publicate pe site-ul CAFR. 

 

Menţionăm că, accesarea platformei se face de pe pagina principală a site-ului Camerei 

(www.cafr.ro) – secţiunea „Cursuri e-learning”, submeniul „Platforma e-learning”. 

 

Pentru a fi considerat prezent la cursurile de pregătire profesională aferente anului 

2017, va trebui să urmăriţi materialele video pentru fiecare curs în parte. 

 

Pentru mai mult informaţii contactaţi Departamentul admitere, pregătire continuă şi 

stagiari la adresa de e-mail: invatamant.admitere@cafr.ro. 
 

 

https://www.cafr.ro/uploads/Program%20Bucuresti%20cu%20lectori_20oct22oct2017-4f7e.pdf
https://www.cafr.ro/uploads/Program%20Brasov%20cu%20lectori_auditori-8c1c.pdf
https://www.cafr.ro/uploads/Program%20Cluj%20cu%20lectori_auditori_cluj13oct2017-8b5d.pdf
https://www.cafr.ro/uploads/Program%20Pitesti%20cu%20lectori_13-15.10.2016-e937.pdf
https://www.cafr.ro/uploads/Program%20Constanta%20cu%20lectori_20oct22oct2017-81b4.pdf
https://www.cafr.ro/uploads/Program%20Timisoara%20cu%20lectori_27oct29oct2017-c103.pdf
https://www.cafr.ro/uploads/Program%20Bucuresti%20cu%20lectori_A-e8df.pdf
https://www.cafr.ro/uploads/Program%20Brasov%20cu%20lectori_stagiari-5334.pdf
https://www.cafr.ro/uploads/Program%20Cluj%20cu%20lectori_stagiariCluj12oct2017-7dd4.pdf
https://www.cafr.ro/sectiune.php?id=1472
https://www.cafr.ro/pagina.php?id=441
http://www.cafr.ro/
mailto:invatamant.admitere@cafr.ro
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 DIN AGENDA CAFR 

                                      ▪ Evenimente pe plan intern 

                       4. Deschiderea anului universitar 2017-2018 

                   2 octombrie 2017 

 

La începutul lunii octombrie 2016, Camera Auditorilor Financiari din România, 

susţinător şi colaborator permanent al mediului academic economic din România, a fost 

alături de cadrele didactice şi studenţi la festivităţile de deschidere ale anului universitar 

2017-2018. 

Astfel, la Facultatea de Ştiinţe Economice, Juridice şi Administrative din cadrul 

Universităţii „Petru Maior” din Târgu-Mureş, CAFR a fost reprezentată de lect. univ. dr. 

Angela Broju – şeful reprezentanţei regionale a CAFR de la Braşov, care, cu această  a 

transmis cadrelor didactice şi studenţilor un mesaj din partea preşedintelui şi a Consiliului 

Camerei. 

 

5. Oportunităţi de integrare pe piaţa muncii 

6 octombrie 2017, Iaşi 

 

În data de 6 octombrie 2017, Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor din 

cadrul Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, în parteneriat cu Reprezentanţa 

Regională Iaşi a CAFR şi Filiala Iaşi CECCAR au organizat un eveniment de promovare a 

profesiei contabile, în rândul studenţilor şi masteranzilor FEAA. 

            Prin această acţiune, studenţii şi masteranzii au fost informaţi asupra prevederilor 

protocolului de colaborare dintre Universitate şi cele două organisme profesionale, referitor 

la accesul la cele două profesii reglementate, precum şi la posibilitatea efectuării stagiilor de 

practică în societăţi de contabilitate şi audit financiar. 

Totodată, au fost prezentate cerinţe actuale ale pieţii muncii din Iaşi şi din judeţele 

Moldovei, ale procesului de recrutare şi selecţie ale viitorilor profesionişti contabili şi 

auditori. 

Eusebiu Vreme, şeful Reprezentanţei Regionale Iaşi a CAFR, a vorbit participanţilor 

despre locul şi importanţa profesiei de auditor financiar în mecanismul economiei româneşti 

şi a pus accent pe importanta pregătirii temeinice, încă din primii ani de facultate, a celor ce 

doresc să parcurgă etapele necesare obţinerii calităţii de auditor financiar sau expert contabil.  

La eveniment, pe lângă studenţi şi masteranzi au fost participat şi cadre didactice ale 

Facultăţii de Economie şi Administrarea Afacerilor din cadrul Universităţii, precum şi un 

număr important de auditori financiari şi experţi contabili, reprezentanţi ai unor firme de 

profil din judeţele Iaşi, Botoşani Suceava şi Neamţ, firme care şi-au exprimat disponibilitatea 

de a prelua studenţi şi masteranzi în stagii de pregătire practică sau pentru angajare. 
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6. Ernst&Young – 25 de ani de activitate în România 

9 octombrie 2017, Bucureşti 

 

2017 este anul în care compania Ernst&Young sărbătoreşte 25 de ani de activitate în 

România.  

Cu această ocazie în data de 9 octombrie, la Bucureşti a fost organizat un eveniment 

festiv la care au participat reprezentanţi ai instituţiilor statului, ai organismelor profesionale 

şi ai mediului de business, din ţară şi din străinătate, alături de personalităţi de marcă precum 

Joschka Fischer, fostul Vice Cancelar al Germaniei din perioada 1998-2005 şi Mugur Isărescu, 

Guvernatorul Băncii Naţionale a României. 

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

România, care a fost reprezentată de dr. Ciprian Teodor Mihăilescu, preşedinte şi Cristina 

Cerbu, director executiv. 

 

 

7. Conferința „Banking Compliance Summit” – ediţia 2017 

25 octombrie 2017, Bucureşti 

  

 

În data de 25 octombrie 2017 Institutul Bancar Român (IBR), a organizat la Bucureşti 

cea de-a III - a ediţie a evenimentului „Banking Compliance Summit”.  

În cadrul evenimentului au fost prezentate noutăţile din domeniul reglementării 

conformităţii, s-au împărtăşit cele mai bune practici şi, de asemenea, au avut loc discuţii 

referitoare la provocările din viitorul apropiat. 

Grupul ţintă căruia i s-a adresat această manifestare îl reprezintă profesioniştii din 

industria serviciilor financiare care activează în domeniile: conformitate, risc, anti-fraudă, 

audit, juridic, operaţiuni, precum şi alţi specialişti interesaţi de temele abordate.  

 Dintre temele care au fost abordate amintim: „Responsabilitatea business-ului faţă de 

programul de conformitate al băncii din perspectiva CEO-ului”, „Guvernanţa internă şi corporativă – 

Care sunt noile provocări”, „Cât de sigur vrei să fii? – O abordare bazată pe riscuri pentru protejarea 

activelor importante ale companiei şi menţinerea unui avantaj competitiv”, „Scopul şi adecvarea 

funcţiei de conformitate”, „Condiţiile de legalitate a prelucrărilor datelor cu caracter personal în 

contextul noului regulament (GDPR)”, „Rolul responsabilului în protecţia datelor. 

Dintre speakerii care au participat la eveniment menţionăm: Sergiu Manea – 

Preşedinte executiv, BCR Erste; Francois Bloch – CEO, BRD GSG; Steven van Groningen – 

Preşedinte, Raiffeisen Bank; Mioara Popescu – Preşedinte Executiv, Idea Bank; Mirela Iovu – 

Vicepreşedinte, CEC Bank; Dimitrios Goranitis – Financial Services Industry Leader, Deloitte 

România; Cristian Goiceanu – Director Executiv, Direcţia Managementul Securităţii şi 

Continuităţii afacerii, BCR Erste; Doru Bulată – Consilier Preşedinte, Eximbank şi Preşedinte 
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Comisia de Conformitate, ARB; Cornelia Jiloan – Director Direcţia Conformare, Banca 

Transilvania; Maria-Silvia Axinescu – Managing Associate, Attorney at law, Reff & 

Associates SCA – Deloitte Legal; Maria Maxim, Partner, Wolf Theiss Romania; Ion Radu – 

Manager Departament AML, FiSa, FATCA&CRS, Raiffeisen Bank etc.  

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

Mihaela Raluca Toma şi dr. Gheorghe Rusu, membri ai Consiliului. 
 

 

 INFORMATIV PROFESIONAL 

8. Examen de competenţă profesională 

Sesiunea noiembrie 2017 

 

Camera Auditorilor Financiari din România organizează în luna noiembrie 2017 

sesiunea examenului de competenţă profesională, pentru atribuirea calităţii de auditor 

financiar. 

Perioada pentru înscrieri la examen este cuprinsă între 30 octombrie – 10 noiembrie 

2017, iar programul este de luni până vineri în intervalul orar 9:00 – 15:00. 

Calendarul probelor de examen este următorul: 

 

Proba teoretică (I)  – sâmbătă,  18.11.2017 

Proba grilă (II)  – duminică,  19.11.2017 

Proba practică (III) – sâmbătă,  25.11.2017 

 

La examen se pot înscrie următoarele categorii de persoane (numai după participarea 

la cursul obligatoriu de pregătire profesională aferent anului 2017, organizat în sistem e-

learning sau în sistem clasic în luna octombrie 2017):  

 - 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. 

 

Structura probelor de examen pe teme este publicată pe site-ul CAFR.  

Pentru acces rapid click aici. 

 

Pentru toate detaliile privind examenul click aici. 

 

 

 

 

 

 

https://www.cafr.ro/uploads/Punctaj%20probe%20Examen%20Competenta%20noiembrie%202017-3e54.pdf
https://www.cafr.ro/sectiune.php?id=1491
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9. Eveniment tehnic organizat de ACCA cu tema 

„Evaluarea pentru companii – Evaluarea pentru raportare financiară şi evaluarea pentru 

impozitarea clădirilor, conform noului cod fiscal” 

5 octombrie 2017, Bucureşti  

 

În data de 5 octombrie 2017, ACCA cu sprijinul VERIDIO, au organizat la Bucureşti un 

eveniment tehnic cu tema „Evaluarea pentru companii – Evaluarea pentru raportare 

financiară şi evaluarea pentru impozitarea clădirilor, conform noului cod fiscal”.  

În deschidere, Andreia Stanciu – Director ACCA pentru Europa de Sud-Est, a adresat 

participanţilor un mesaj de salut iar în continuare Adrian Vascu – Senior Partner Veridio a 

prezentat tema care a făcut subiectul evenimentului. 

Au fost prezenţi membri ACCA şi ai asociaţiilor partenere, precum şi auditori 

financiari, membri ai CAFR. 
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 ACTUALITĂŢI INTERNAŢIONALE 

Studii, opinii, articole 

10. Newsletter-ul „International Accountant” 

Septembrie/octombrie 2017 

 

În cursul lunii octombrie 2017 a apărut nr. 95 al Newsletter-ului „International 

Accountant”, publicaţie on-line a Asociaţiei Internaţionale a Contabililor (The Association of 

International Accountants – AIA), din cuprinsul căruia vă recomandăm titluri precum: 

„Instrucţiuni privind sancţiunile financiare”, „Noul sistem de raportare”, „Leasing conform IFRS”, 

„Tehnologie financiară”, precum şi multe alte subiecte de interes pentru profesia contabilă. 

 

Puteţi accesa publicaţia integral aici. 

Sursa: The Association of International Accountants 
 

 

 

 

11. „Insolvenţa afacerilor: eliminarea unui tabu” 

Articol semnat de Olivier Boutellis-Taft, CEO şi Eleni Kanelli, Manager Accountancy 

Europe  

16 octombrie 2017 

 

„În fiecare an în Europa aproximativ 200.000 mii de companii ajung în insolvenţă, 

rezultând de aici desfiinţarea a 1,7 milioane de locuri de muncă. Acest lucru nu este 

surprinzător dacă observăm lipsa unor opţiuni de restructurare şi a mecanismelor care să 

poată oferi o a doua şansă la nivelul UE pentru companiile aflate în dificultate financiară.  

Nu există un tabu în recunoaşterea unei primejdii financiare sau în admiterea unei 

insolvabilităţi iar antreprenorii trebuie să facă paşi înainte, fără a fi împiedicaţi de riscuri sau 

obstacole birocratice. Modernizarea şi simplificarea insolvenţei în afaceri va contribui la 

redresarea economiei europene, iar profesioniştii contabili pot oferi o mână de ajutor 

companiilor, în acest fel sprijinul nu va mai fi considerat un tabu.” 

 

Pentru articolul integral click aici. 

Sursa: Accountancy Europe 

 

 

 
 

 

http://www.aiaworldwide.com/sites/default/files/IA95_web.pdf
https://www.accountancyeurope.eu/good-governance-sustainability/business-insolvency-breaking-taboo/


 

 

 

Page | 9 

   

 

 

 

12. Proiect de actualizare a ISA 600  

Consolidarea calității auditului, concentrată pe auditul grupului 

4 octombrie 2017 

 

Acest proiect a fost pregătit de Grupul de Lucru al Auditurilor Grupului IAASB 

pentru a actualiza problemele avute în vedere în revizuirea ISA 600, Considerații Speciale - 

Audit ale Situațiilor Financiare ale Grupului și alte proiecte care abordează alte standarde 

internaționale, inclusiv ISA 220 - Auditul situațiilor financiare și ISQC 1 -  Controlul calității 

pentru firmele care efectuează audituri și revizuiri ale situațiilor financiare și alte 

angajamente de asigurare și servicii conexe.  

De asemenea,  lucrarea explică legăturile dintre aceste proiecte, întrucât acestea se 

referă la problemele de audit de grup. 

 

Pentru toate detaliile click aici 

Sursa: IFAC  

 

 

 

 

 

13. „Evoluţia eticii în era digitală” 

Articol semnat de Narayanan Vaidyanathan, Head of Technology Insight, ACCA 

18 octombrie 2017 

 

„Evoluţia eticii ar putea constitui un <<combustibil>> pentru o gândire constructivă 

într-o epocă digitală în continuă schimbare, în care organizațiile se confruntă cu noi dileme 

etice legate de tehnologie. Progresele durabile vor fi conduse de terenul de mijloc între 

rezistența încăpățânată și insistență oarbă. Găsirea acestui teren mediu poate depinde de 

capacitatea de a rămâne conectat la ideea simplă de a <<face ceea ce trebuie>>.” 

 

Puteţi citi articolul integral aici 

Sursa: IFAC  

 

 

 

 

 

https://www.ifac.org/publications-resources/isa-600-project-update
https://www.ifac.org/
https://www.ifac.org/global-knowledge-gateway/ethics/discussion/navigating-ethics-digital-age
https://www.ifac.org/


 

 

Page | 10 

   

 NOUTĂŢI EDITORIALE 

  

14. Revista „Audit Financiar” nr. 4/2017 

 

Din sumar: „Editorial – Revista Audit Financiar în anul 2017”; „Cercetarea şi evaluarea 

cercetării în domeniul contabilităţii în România: Situaţia de fapt, posibile cauze şi derive”; 

„Managementul de impresie – o perspectivă internaţională”; „Studiu empiric privind 

practicile de raportare integrată în Europa”; „Interacţiuni între cultura organizaţională şi 

controlul intern”; „Formarea culturii financiare şi relaţia acesteia cu rata de participare a 

IMM-urilor la pieţele financiare”; „Lanţul economic digital – tehnologia informaţiei în cadrul 

reglementărilor OCDE”; „Implicaţiile economice le migraţiei internaţionale – o analiză a 

transferurilor de capital în România”; „Consilierea acordată prin intermediul auditului public 

intern”; „Analiza sensibilităţii pentru factorii determinanţi ai evaluării investiţiilor”. 

 

Pentru acces rapid click aici. 

 

 
 

Revista „Audit Financiar” capătă tot mai multă vizibilitate în plan internaţional, fiind 

prezentată la numeroase Conferinţe tematice din străinătate, Conferinţe cu care au fost 

încheiate parteneriate de colaborare în domeniul cercetării academice. 

Astfel, pe data de 20 octombrie 2017, revista a fost prezentată la Conferinţa științifică 

internațională „IFRS – Global Rules and Local Use”, desfășurată la Praga, Republica Cehă, 

publicaţia noastră fiind reprezentată la eveniment de prof. univ. dr. Mădălina Dumitru, 

director editorial. 

http://revista.cafr.ro/RevistaDetalii_RO?Cod=1079
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15. Revista „Practici de Audit” nr. 3/2017 

 

Din sumar: „Interviu cu dr. Gheorghe Ialomiţianu, prim-vicepreşedinte al Consiliului 

CAFR”; „Viitorul auditului: cum se preconizează şi ce competenţe trebuie să deţină 

auditorul?”; „Comitetele de audit din Europa Centrală şi de est în faţa schimbării”; 

„Scepticismul profesional”; „Documentaţia – măsură a calităţii misiunii de audit financiar”; 

„QAN – Reţeaua pentru asigurarea calităţii”; „Modificări aduse Codului etic al 

profesioniştilor contabili – Secţiunea 225 – Răspunsul la neconformitatea cu legile şi 

reglementările”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


