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1. Proiectul de lege privind transpunerea „Directivei 2014/56/UE a Parlamentului European
și a Consiliului Europei din 16 aprilie 2014 de modificare a Directivei 2006/43/CE privind
auditarea situațiilor financiare anuale și al situațiilor financiare consolidate”
În data de 31 octombrie 2016 Ministerul Finanţelor Publice a publicat pe site-ul propriu
la secţiunea „Transparenţă decizională”, Proiectul de Lege privind auditul statutar al situaţiilor
financiare anuale consolidate şi de modificare a unor acte normative, fiind supus unui proces de
dezbatere publică.
CAFR, în calitatea sa de organism profesional în domeniul auditului financiar, a
transmis invitaţia către toţi membrii săi să formuleze şi să trimită eventualele propuneri până
în data de Luni 07 Noiembrie 2016, pentru a fi preluate şi centralizate urmând să fie
transmise către MFP.
Pe această cale, reluăm invitaţia adresată tuturor celor interesaţi să formuleze
observaţii şi propuneri şi să le transmită până Luni 07 Noiembrie 2016 la următoarea adresă
de mail: consultare.directiva56@cafr.ro. CAFR aşteaptă punctele de vedere şi propunerile
dumneavoastră, dorind să obţină propuneri constructive şi aplicabile, urmărind atât interesul
public, importanţa reglementării şi supravegherii activităţii de audit, cât şi viitorul profesiei
în România.
Pentru textul integral al Proiectului (click aici).

2. Precizări privind standardele internaționale de audit care s-au revizuit sau care au fost
nou emise față de ediția precedentă tradusă de CAFR
Vă informăm că CAFR este în curs de a finaliza traducerea ediției 2015 a „Manualului
de Reglementări Internaționale de Control al Calității, Audit, Revizuire, Alte servicii de
Asigurare și servicii conexe” emis de Consiliul pentru Standarde Internaționale de Audit și
Asigurare, cu aplicabilitate pentru audituri ale situațiilor financiare pentru exerciții financiare
care se încheie după 15 decembrie 2016. Traducerea se estimează că va fi finalizată până la
sfârșitul anului 2016.
Mai jos este prezentată lista standardelor 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.

ISA 700 (Revizuit), Formarea unei opinii și raportarea cu privire la
situațiile financiare;

Noul ISA 701, Comunicarea aspectelor cheie ale auditului în raportul
auditorului independent;



ISA 705 (Revizuit), Modificări ale opiniei raportului auditorului

independent;


ISA 706 (Revizuit), Paragrafele de evidențiere ale unor aspecte și
paragrafele privind alte aspecte din raportul auditorului independent;

ISA 720 (Revizuit), Responsabilitățile auditorului cu privire la alte
informații din documentele care conțin situații financiare auditate;

ISA 570 (Revizuit), Principiul continuității activității;

ISA 260 (Revizuit), Comunicarea cu persoanele responsabile cu
guvernanța;

ISA 800 (Revizuit), Considerente speciale – auditul situațiilor financiare
întocmite în conformitate cu cadrele de raportare cu scop special;

ISA 805 (Revizuit), Considerente speciale – audituri ale situațiilor
financiare individuale și alte elemente specifice, ale conturilor sau aspectelor unei
situații financiare;

ISA 810 (Revizuit), Misiuni de raportare cu privire la situațiile financiare
sintetizate;

Amendamente de conformitate la alte ISA-uri (200, 210, 220, 230, 240,
300, 315, 320, 330, 450, 500, 510, 540, 560, 580, 600, 710).

Link-uri utile: Manualul IFAC 2015

3. NORMA pentru modificarea și completarea Normei nr. 27/2015 privind activitatea de
audit financiar la entităţile autorizate, reglementate şi supravegheate de către Autoritatea
de Supraveghere Financiară
- PROIECT În cursul lunii septembrie 2016, Autoritatea de Supraveghere Financiară a supus
consultării publice „Proiectul de Normă pentru modificarea și completarea Normei nr.
27/2015 privind activitatea de audit financiar la entităţile autorizate, reglementate şi
supravegheate de către Autoritatea de Supraveghere Financiară”.
Auditorii financiari au fost consultaţi pe marginea acestei propuneri legislative
formulată de ASF.
Pentru textul integral al Normei (click aici).
În baza bunei colaborări instituţionale dintre părţi, CAFR a înaintat o serie de
propuneri de îmbunătăţire a normei către ASF.
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 PREGĂTIRE PROFESIONALĂ
4. Cursuri de pregătire pentru examenul de competenţă profesională
Octombrie – Noiembrie 2016, Bucureşti
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În urma numărului mare de solicitări venite din partea persoanelor care doresc să
susţină examenul de competenţă profesională, vă anunţăm că în perioada octombrienoiembrie 2016, CAFR organizează cursuri de pregătire pentru examenul de competenţă
profesională, sesiunea noiembrie 2016.
Înscrierile s-au efectuat doar pe platforma e-learning (http://elearning.cafr.ro/), în
perioada 18.10.2016 – 23.10.2016.
Pot participa stagiarii care se află în perioada legală de susţinere a examenului.
Cursurile se vor desfăşura vor desfăşura la Bucureşti.
Pentru programul cursurilor (click aici).

5. Examenul de competenţă profesională
Noiembrie 2016, Bucureşti
Camera Auditorilor Financiari din România organizează în luna noiembrie 2016,
examenul de competenţă profesională, pentru atribuirea calităţii de auditor financiar.
Perioada pentru înscrieri la examen este: 31 octombrie – 11 noiembrie 2016.
Programul pentru înscrieri este de luni până vineri, între orele 9:00 - 15:00.
Calendarul probelor de examen:
Proba teoretică (I) – sâmbăta, 19 noiembrie 2016;
Proba grilă (II) – duminică, 20 noiembrie 2016;
Proba practică (III) – sâmbăta, 26 noiembrie 2016;
La examen se pot înscrie următoarele categorii de persoane (numai după participarea
la cursul obligatoriu de pregătire profesională aferent anului 2016, organizat în sistem elearning sau în sistem clasic în luna octombrie 2016):
- 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.
Dosarele de înscriere pot fi depuse şi la sediile reprezentanţelor regionale ale CAFR de
la Iaşi, Braşov, Cluj-Napoca şi Timişoara.
Examenul se va desfăşura la sediul Academiei de Studii Economice din Bucureşti,
clădirea din str. Căderea Bastiliei, Amfiteatrul 2 şi/sau Amfiteatrul 3.
Pentru toate detaliile (click aici).

6. Calendarul cursurilor de pregătire profesională în sistem clasic
În perioada septembrie-noiembrie 2016 Camera Auditorilor Financiari din România a
organizat cursuri de pregătire profesională, în sistem clasic, pentru auditori şi stagiari.
În luna octombrie s-a încheiat perioada de desfăşurare a cursurilor pentru stagiari.
Programul complet pentru pregătirea profesională în sistemul clasic – (click aici).
În cursul lunii noiembrie se desfăşoară cursurile de pregătire în sistem clasic pentru
auditorii financiari din Bucureşti, şi vor avea loc la sediul Institutului Bancar Român (IBR)
conform programului care va fi afişat pe site-ul CAFR (aici).
 COMITETE DE LUCRU
7. Comitetul de lucru pentru aspecte privind activitatea de audit şi aplicarea ISA
În data de 25 octombrie 2016, la sediul CAFR, a avut loc întâlnirea Comitetului de lucru
pentru aspecte privind activitatea de audit și aplicarea ISA, având ca temă de discuție
Implementarea Prevederilor ISA 720 – Revizuit „Responsabilitățile auditorului cu privire la alte
informații”.
În cadrul întâlnirii, pentru situațiile financiare, s-a analizat critic, printre altele,
definiția din cadrul ISA 720 (revizuit) privind categoriile de informații ce intră în sfera de
„alte informații”.
S-a concluzionat că, de exemplu, raportul administratorului poate fi considerat genul
de „Alte informații” reglementate de ISA 720 (revizuit), însă, conform legislației în vigoare,
auditorii financiari includ deja în raportul de audit un paragraf ce conține referiri cu privire la
raportul administratorilor, ceea ce înseamnă că din acest punct de vedere ISA 720 (revizuit)
nu aduce modificări semnificative. Se estimează că raportul asupra raportului
administratorului va necesita câteva actualizări din perspectiva cerințelor de raportare din
ISA 720 revizuit, iar CAFR va distribui un exemplu de raport asupra raportului
administratorului actualizat.
S-a discutat cu privire la formularele 30 „Date informative” și 40 „Situația activelor
imobilizate”, dacă sunt sau nu conform definiției din ISA 720 (revizuit) parte a situațiilor
financiare sau a raportului anual. Concluzia a fost că acestea sunt mai degrabă parte a unei
raportări de natură statistică și nu intră în sfera de reglementare a ISA 720 (revizuit) privind
noțiunea de „alte informații”.
Aceste concluzii sunt aplicabile în contextul cerințelor minimale ale OMF 1802/2014 cu
modificările ulterioare.
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 COLABORAREA CAFR CU ALTE ORGANISME
8. Un nou Acord între Association of Chartered Certified Accountants (ACCA)
și Camera Auditorilor Financiari din România (CAFR)
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Suplimentar Protocoalelor de colaborare existente între ACCA şi CAFR privind
recunoaşterea şi pregătirea profesională, în data de 24 octombrie 2016 cele două organisme au
semnat un nou Acord, în cadrul programului „NATIONAL AUDITING BODIES - Emerging
Europe”.

ACCA oferă acest program unic Organismelor Profesionale Contabile și de Audit din
România, care se adresează atât stagiarilor cât și membrilor CAFR care vor beneficia de
condiții mai avantajoase în vederea dobândirii calităţii de membru ACCA, dacă echivalările
acestora sunt obținute datorită calității de stagiar sau de membru al CAFR, acordând o serie
de facilităţi financiare.
Misiunea ACCA este de a asigura stagiarilor și membrilor organismelor naționale de
contabilitate și audit oportunitatea și accesul la cele mai înalte standarde profesionale și de a-i
susține în dezvoltarea lor profesională, în cariera din domeniul financiar-contabil, audit și de
afaceri.
Acordul este valabil în perioada 24.10.2016 - 31.03.2017.
Pentru textul integral al Acordului (click aici).
Pentru mai multe detalii persoanele interesate se pot adresa la ACCA, persoană de
contact: Mihaela Robu - Business Development Manager;
sau
La CAFR, persoană de contact: Radu Prodan – Şef Departament Admitere, Pregătire
Continuă şi Stagiari.
N.R.: Menţionăm că toate Protocoalele de colaborare încheiate până în prezent între
ACCA şi CAFR sunt în vigoare. (click aici)

 DIN AGENDA CAFR
9. Evenimente profesionale pe plan intern
9.1. Conferința de deschidere a Proiectului Mecanisme eficiente pentru prevenirea şi
combaterea corupţiei în administraţia publică
6 octombrie, București

În data de 06 Octombrie 2016 a avut loc Conferința de deschidere a Proiectului
ROFSIP2016OS5A08P01 – „Mecanisme eficiente pentru prevenirea şi combaterea corupţiei în
administraţia publică” organizată de Direcția Generală Anticorupție în calitate de
coordonator al proiectului.
La deschiderea lucrărilor Camera Auditorilor Financiari din România a fost
reprezentată de conf. univ. dr. Gabriel Radu, președinte.
În cadrul acestui important eveniment, Direcţia Generală Anticorupţie a anunțat
lansarea Proiectului „Mecanisme eficiente pentru prevenirea şi combaterea corupţiei în administraţia
publică”, finanţat de Comisia Europeană prin Programul Naţional aferent Fondului pentru
Securitate Internă - componenta pentru Cooperare Poliţienească.
Camera Auditorilor Financiari din România, membră a Federației Internaționale a
Contabililor (IFAC) care are ca prioritate la nivel global susținerea inițiativelor de combatere
și eradicare a corupției, este partener al acestui proiect oferind sprijin constând în lectori
specializați, cu experiență în domeniul achizițiilor publice și gestionării fondurilor europene.
Proiectul ce se va desfășura pe parcursul a 4 ani alături de cele mai importante
structuri şi instituţii ale statului.
Pentru mai multe detalii privind acest proiect puteți accesa http://www.maidga.ro/index.php?i=2153&t=27&l=ro
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9.2. „Viitorul profesiei contabile şi de audit” - Conferinţa aniversară ACCA
24 octombrie, Bucureşti
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Cu ocazia împlinirii a zece ani de la deschiderea biroului din România, ACCA
(Association of Chartered Certified Accountants), cea mai mare asociaţie contabilă
internaţională, a organizat în data de 24 octombrie 2016 în Sala Rondă a Hotelului
Intercontinental București o Conferinţă la nivel înalt cu tema „Viitorul Profesiei Contabile și de
Audit”.

Evenimentul a prezentat perspectiva unică pe care ACCA o are ca organism
profesional contabil internațional asupra tendințelor în profesia contabilă atât la nivel global,
cât și local.
În deschiderea lucrărilor au adresat mesaje de salut: Corneliu Cazacu, preşedintele
Consiliului pentru Supravegherea în Interes Public a Profesiei Contabile, Ministerul de
Finanțe Publice prin Alexandra Lazăr, director al Direcției Reglementări Contabile din cadrul
Ministerului Finanțelor Publice, Robert Şova, preşedintele Corpului experţilor Contabili şi
Contabililor Autorizaţi din România, Gabriel Radu, preşedintele Camerei Auditorilor
Financiari din România, Stephen Heathcote, Director Executiv Dezvoltare -ACCA.
Lucrările s-au desfăşurat sub formă de panel, moderat de Albert Hrabak, expert
internaţional pentru indicatorii de performanţă a întreprinderilor din cadrul Ministerului
Finanţelor Publice, direcţia Generală pentru Legislaţia şi Reglementarea Activelor Statului.
Şi-au exprimat opinia referitor la tema Conferinţei reprezentanţi ai profesiei precum:
Ramona Zara – Group Reporting Manager, A&D Pharma, Andreea Gheorghe – CFO
Microsoft România, Daniela Vasilescu – Director Operaţiuni Financiare, Societe Generale
European Business Services, Peter Large – Director Executiv, Guvernanţă ACCA.

9.3. „Ziua uşilor deschise” la CAFR
26 octombrie, Bucureşti
În fiecare an, la 26 octombrie se sărbătoreşte Ziua Naţională a Auditorului Financiar
din România.
Cu această ocazie a fost organizată „Ziua uşilor deschise” la CAFR, pentru toţi
profesioniştii în audit precum şi pentru cei interesaţi de această profesie.
Participanţii au avut posibilitatea să dialogheze cu personalul instituției, pentru a avea
reprezentarea cât mai completă a activității organismului profesional atât la sediul central din
Bucureşti, cât şi la sediile reprezentanţelor regionale ale CAFR de la Iaşi, Braşov, Cluj-Napoca
şi Timişoara.
La Braşov
La reprezentanţa regională a CAFR de la Braşov evenimentul a fost primit cu
entuziasm, fiind mediatizat și de presa locală, prin participarea televiziunii locale Nova TV,
care a prezentat pe scurt în cadrul știrilor de la ora 17:40 marcarea evenimentului
http://www.novapress.ro/video/jurnal-26-octombrie.html, (începând cu minutul 10).
Au avut loc discuţii pe marginea situației economice cu impact asupra activității
profesiei de audit financiar, la care au participat, alături de membri ai Camerei, persoane
marcante în activitatea profesională și socio-economică care au onorat invitația noastră.
La Iaşi
Cu prilejul acestei zile de sărbătoare reprezentanţa regională Iaşi a CAFR a primit
vizita unor reprezentanţi ai filialei locale Iaşi a CECCAR, ai Camerei de Comerţ şi Industrie
Iaşi, ai Palatului Culturii din Iaşi, alături de auditori financiari din zonă şi, nu în ultimul rând,
a unui grup de masteranzi şi doctoranzi de la „Universitatea Alexandru Ioan Cuza”,
interesaţi de profesia noastră. Discuţiile au avut un caracter interactiv şi au vizat, în principal,
problemele actuale ale profesiei în contextul modificărilor aduse de Directiva europeană
privind auditul. Totodată, s-au purtat discuţii între reprezentanţii CECCAR şi CAFR pentru
organizarea pe plan local a unor acţiuni comune în sprijinul profesioniştilor contabili şi
auditorilor financiari. De asemenea, masteranzii au solicitat şi au primit informaţii privind
accesul la profesie şi alte aspecte privind activitatea de audit financiar.
Cu această ocazie, la sediul reprezentanţei de la Iaşi, a fost inaugurată o „Carte de
onoare”, în care participanţii şi-au exprimat impresiile şi au felicitat profesia pentru această
zi.
Vă mulțumim pentru că ne-aţi onorat cu prezenţa la această sărbătoare și vă urăm un
călduros „La mulți ani!” cu multe satisfacții profesionale.
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10. Evenimente din mediul academic pe plan intern
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10.1. Deschiderea anului universitar 2016-2017
3 octombrie 2016
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
2016-2017, atât în Bucureşti cât şi în centrele universitare din ţară.
Astfel, la Academia de Studii Economice din Bucureşti CAFR a fost reprezentată de
conf. univ. dr. Gabriel Radu – preşedinte, la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi de
Mircea Scarlat Orzescu, membru al Consiliului, iar la Universitatea „Petru Maior” din Târgu
Mureş de Angela Broju, şeful reprezentanţei regionale a CAFR de la Braşov.
Cu această ocazie au fost transmise mesaje din partea preşedintelui şi a Consiliului
Camerei.

10.2. Conferinţa Internaţională „Perspective în Contabilitate şi Audit”
20-22 octombrie, Timişoara
În perioada 20-22 octombrie 2016, Departamentul Contabilitate şi Audit din cadrul
Universităţii de Vest din Timişoara a organizat cea de a 3-a ediţie a Conferinţei Internaţionale
„Perspective în Contabilitate şi Audit”.

Ca și la edițiile precedente, conferința s-a bucurat de participare națională și
internațională adecvată.
Astfel, au susţinut prelegeri interesante și de actualitate: prof. univ. dr. Juhani Vaivio
de la Aalto University School of Business, Helsinki, Finlanda, prof. univ. dr. Alleen Pierce,
UCD Lochlann Quinn School of Business, Dublin, Irlanda şi prof. univ. dr. Patrick Boisselier
de la Conservatoire National des Arts et Métiers (CNAM),/Conservatorul Naţional de Arte şi
Meserii, Paris, Franţa.
N.R.: Informaţie preluată din publicaţia „Ziua de Vest”.
http://www.ziuadevest.ro/economic/65250-conferinta-internationala-perspective-in-contabilitate-si-audit-editia-iii-20-22octombrie-2016

La eveniment Camera Auditorilor Financiari din România a fost reprezentată de prof.
univ. dr. Mădălina Dumitru, director editorial al revistelor „Audit Financiar” şi „Practici de
Audit”, editate de CAFR.

10.3. Jubileul Facultății de Economie și Administrarea Afacerilor
din cadrul Universităţii din Craiova
27 - 29 octombrie 2016, Craiova
Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor din cadrul Universităţii din
Craiova a sărbătorit la sfârşitul lunii octombrie 2016, 50 de ani de la înființare.
Evenimentele organizate cu această ocazie au constituit un prilej pentru întâlnirea
dintre profesori şi studenţi, cei de acum şi cei de atunci, care împreună au onorat valoarea şi
cunoaşterea, rezultatele şi împlinirile.
Pe parcursul celor trei zile care au marcat această aniversare au fost organizate întâlniri
cu profesorii seniori, precum şi o Conferinţă plenară în cadrul căreia s-a desfăşurat o
Ceremonie festivă în care s-a acordat titlul de „Doctor Honoris Causa” domnului prof. univ.
dr. Florin Georgescu, prim-viceguvernator al Băncii Naţionale a României, primul preşedinte
al CAFR în perioada 2000 - 2004.
Vom reveni cu materialele prezentate de domnul prim-viceguvernator, prof. univ. dr.
Florin Georgescu.
La Conferinţa plenară, Camera Auditorilor Financiari din România a fost reprezentată
de preşedintele conf. univ. dr. Gabriel Radu, care în numele Consiliului CAFR şi al său
personal, a reiterat intenţia Camerei ca, în baza protocolului de colaborare dintre cele două
entităţi, să sprijine în continuare studenţii şi masteranzii FEAA interesaţi să acceadă la
profesia de auditor financiar.
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11. Evenimente profesionale pe plan extern
11.1. Rețeaua de Calitate a Auditului (Quality Assurance Network)
04-05 octombrie, Atena, Grecia
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Rețeaua de Calitate a Auditului (Quality Assurance Network) a fost lansată de
Camera Auditorilor Financiari din România (CAFR) și Institute of Chartered Accountants in
England and Wales (ICAEW), în cadrul unui eveniment organizat la București în perioada 2425 februarie 2016.
În intervalul 04-05 octombrie 2016, a avut loc a treia reuniune a Rețelei de Calitate a
Auditului care s-a desfășurat la Atena, Grecia 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 data de
4 octombrie 2016 de dr. Ciprian Mihăilescu, prim vicepreşedinte al Consiliului, de Adrian
Popescu, șef al Departamentului de Monitorizare, Control și Competență Profesională
(DMCCP) din cadrul CAFR, precum și de alți inspectori din cadrul acestui departament.
Scopul întâlnirii a fost schimbul de experiență cu privire la modalitatea de abordare a
revizuirilor referitoare la asigurarea calității activității desfășurate de auditorii financiari, cu
accent pe tipul de informații preliminare care stau la baza efectuării inspecțiilor, precum și pe
evaluarea riscurilor. De asemenea, s-au purtat discuții cu privire la recomandările pe care le
fac echipele de inspecție în urma revizuirilor de calitate și la cerințele de pregătire
profesională suplimentară, în vederea creșterii calității activității desfășurate de auditorii
financiari.
În a doua zi a evenimentului – pe 5 octombrie 2016, a avut loc o masă rotundă care a
avut ca subiect discutarea progreselor Reţelei QAN în anul 2016 privind asigurarea calității
și cooperarea regională, la care au participat reprezentanți atât ai organismelor profesionale
din țările membre QAN, cât și ai organismelor de supraveghere din aceste țări, precum și
profesioniști în domeniul auditului, precum: Juan Maria Arteagoitia, reprezentant al
Comisiei Europene și John Hodge, specialist al Centrului pentru Reforma Raportării
Financiare din cadrul Băncii Mondiale.
La această întâlnire de înalt nivel, CAFR a fost reprezentată de conf. univ. dr. Gabriel
Radu, președinte și de dr. Ciprian Mihăilescu, prim-vicepreședinte.
În centrul discuțiilor din cadrul acestei mese rotunde s-a aflat stadiul implementării
Directivei 2014/56/CE de modificare a Directivei 2006/43/CE şi a Regulamentului 2014/537, și
aspectele practice rezultate în urma intrării în vigoare a acestei directive.

11.2. Întâlnirea Comitetului pentru Dezvoltarea Organizaţiilor Profesionale Contabile
(PAODC) din cadrul IFAC
5-7 octombrie 2016, Cape Town, Africa de Sud
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În perioada 5-7 octombrie 2016 s-a desfăşurat la Cape Town, Africa de Sud, Şedinţa
Comitetului de Dezvoltare a Organizaţiilor Profesionale Contabile (PAODC) din cadrul
IFAC.
Comitetul pentru Dezvoltarea Organizaţiilor Profesionale Contabile/Professional
Accountancy Organization Development Committee (PAODC) din cadrul Federaţiei
Internaţionale a Contabililor (IFAC) are scopul de a promova şi de a facilita consolidarea
organizaţiilor profesionale contabile, organizaţii a căror activitate serveşte interesul public.
De asemenea, PAODC are rolul de a sprijini organizaţiile profesionale - membre ale
IFAC, precum şi pe cele care aspiră la statutul de membru IFAC, asigură informări specifice
activităţii profesiei contabile pentru organizaţiile membre pe plan internaţional, coordonează
şi facilitează schimbul de informaţii relevante şi exemple de bune practici între organizaţiile
profesionale contabile.
Totodată, stabileşte parteneriate sau alte legături cu comunitatea donatorilor, a
guvernelor şi a altor părţi interesate de dezvoltarea economică cu accent pe contribuţia
organizaţiilor profesionale pentru dezvoltarea, creşterea transparenţei şi a responsabilităţii
organismelor profesionale din economiile emergente.
Reuniunea a debutat cu revizuirea planului de lucru pentru anul 2016, pentru a
examina progresele înregistrate şi s-a stabilit agenda evenimentului în contextul obiectivelor
identificate.
Întâlnirea a continuat cu discuţii interactive în cadrul cărora reprezentanţii
organizaţiilor profesionale, membre ale PAODC, au împărtăşit din cunoştinţele şi experienţa
lor.
Discuţiile purtate au avut ca obiective:
- Schimb de experienţă cu reprezentanţii profesiei din Africa de Sud: situaţia actuală,
probleme prioritare şi soluţii recomandate, planuri de viitor;
- Prezentare susţinută de dl. Gene L. Dorado, Preşedintele Instituţiilor Supreme de
Audit din SUA şi rolul INTOSAI în dezvoltarea profesiei;
- Explorarea colaborării Instituţiilor Supreme de Audit (SAI) cu Organismele
Profesionale (PAO);
- Recepţionarea actualizărilor referitoare la iniţiativele cheie de dezvoltare a profesiei
contabile din cadrul IFAC, iar observatorii să ofere oportunitatea pentru discutarea scopurilor
şi obiectivelor comune;
- Oferirea unei actualizări privind progresele înregistrate în cadrul programului de
consolidare a capacităţii de dezvoltare a profesiei (PAO Capacity Building);
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- Participarea la discuţiile de grup în care se urmăreşte identificarea condiţiilor
prealabile pentru construirea capacităţilor de dezvoltare în diferite medii;
- Discuţii pentru orientarea managerială privind educaţia şi formarea profesională.
Ulterior s-a trecut la examinarea agendei proiectului „Memorandumul pentru
Înţelegere şi pentru Consolidarea Contabilităţii şi Îmbunătăţirea Colaborării” (MOSAIC) şi
informarea PAODC cu privire la abordarea şi elementele-cheie ale viitoarei reuniuni. De
asemenea, au fost stabilite obiectivele pentru consolidarea proiectului în perioada următoare,
precum şi implicarea MOSAIC în planul de lucru al PAODC.
La acest eveniment Camera Auditorilor Financiari din România a fost reprezentată de
dr. Clemente Kiss, vicepreşedinte al Consiliului şi membru al PAODC.

11.3. Conferinţa aniversară a Camerei Naţionale a Auditorilor Statutari din Polonia
(KIBR)
17-19 octombrie, Serok, Polonia
În perioada 17–19 octombrie 2016, cu ocazia aniversării a 17 ani de activitate, Camera
Naţională a Auditorilor Statutari din Polonia (KIBR) a organizat la Serock cea de-a 17-a
Conferință Anuală a profesiei cu tema „Standarde, reglementare, piață – se preconizează o nouă
practică în audit?”.
Lucrările Conferinţei s-au desfăşurat sub forma a şase ședinţe de plen cu teme precum
„Ce urmează după reforma auditului?”, „Sesiune de informare privind noile direcții”, „Riscurile pe
care le colportă activitatea auditorului statutar”, „Securitatea datelor și măsuri de securitate”,
„Mediul geopolitic și macroeconomic de dezvoltare a economiei și influența sa asupra auditării
situațiilor financiare” și un seminar practic în care au avut loc simulări și demonstrații ale
modului de funcționare al unor sisteme IT.
La conferinţă au participat dl. Petr Kriz, președintele Federaţiei Experţilor Contabili
Europeni (FEE), dl. Wieslaw Janczyk, secretar de stat din partea Ministerului de Finanțe din
Polonia, alături de alți reprezentanți de marcă ai profesiei de audit din Polonia.
La acest eveniment Camera Auditorilor Financiari din România a fost reprezentantă de
dl. preşedinte, conf. univ. dr. Gabriel Radu, ocazie cu care s-a consolidat buna colaborare
dintre cele două organisme profesionale.

11.4. Programul „EU-REPARIS – Road to Europe/Drumul spre Europa”
17-18 octombrie, Viena, Austria
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În perioada 17-18 octombrie 2016 la Viena, Austria s-a desfăşurat seminarul organizat
de Banca Mondială – Centrul pentru Reforma Raportării Financiare (CFRR), în cadrul
programului EU-REPARIS – Road to Europe: Program of Accounting Reform and
Institutional Strengthening, cu tema „Audit Training of Trainers” (ToT).
Seminarul a avut ca obiectiv parcurgerea Modulului 2: „Evaluarea Riscului şi
Strategia de Audit”.
Acest seminar a avut scopul să pună de acord formatorii din cadrul organismelor
profesionale şi/sau alte organizaţii responsabile pentru organizarea şi furnizarea programelor
de dezvoltare profesională continuă (CPD) pentru auditorii statutari şi firmele de audit. De
asemenea, seminarul a constituit un forum pentru participanţi, care s-au reîntâlnit şi au
discutat asupra recentelor schimbări în dezvoltarea profesională continuă, a resurselor
disponibile şi au identificat soluţii comune.
Pe parcursul celor două zile, temele au fost prezentate de: Kalina Sukarova, Specialist
Senior în Management Financiar, CFRR; Piotr Pyziak, Consultant CFRR; Bonnie Ann Sirois,
Specialist Senior în Management Financiar, CFRR; Alan Young, IAASB; John Hodge,
Specialist Senior în Management Financiar, CFRR; Jarett Decker, şeful CFRR.
La seminar au participat reprezentanţi ai profesiei din zona ţărilor incluse în
programul EU-REPARIS: Albania, Bosnia şi Herţegovina, Croaţia, Kosovo, Macedonia,
Muntenegru, Serbia, Bulgaria şi România.
Delegaţia CAFR, formată din Ana Dincă şi conf. univ. dr. Daniel Botez, membri ai
Consiliului, a avut statut de invitat şi a participat activ la studiul de caz şi la discuţii.

 ALTE INFORMĂRI
12. Întâlniri de lucru ale Preşedintelui CAFR cu stagiarii şi auditorii
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În cadrul întâlnirilor programate în perioada Septembrie – Octombrie 2016 între conf.
univ. dr. Gabriel Radu - preşedintele CAFR şi stagiari şi auditori, la reprezentanţele regionale
ale Camerei şi la Bucureşti, din discuţiile purtate au reieşit următoarele:
a). Pentru stagiari este necesară implicarea mult mai activă a CAFR în procesul de
stagiu precum şi îmbunătăţirea comunicării cu viitorii auditori financiari.
Astfel, în urma acestor întâlniri s-au întreprins următoarele:
- Au fost consultaţi stagiarii asupra utilităţii unor cursuri de pregătire în vederea
susţinerii examenului de competenţă profesională;
- S-au clarificat tematica şi bibliografia pentru examenul de competenţă profesională;
- În urma centralizării opţiunilor stagiarilor, au fost organizate cursuri de pregătire
pentru examen, care se vor desfăşura la Bucureşti în datele de 29.10.2016 şi 05.11.2016;
- La nivelul Comitetelor de lucru se va elabora un model ilustrativ al unui dosar de
audit pentru stagiari. În acest sens, preşedintele Camerei a făcut apel atât către toate
Comitetele de lucru, cât şi către stagiari pentru a se implica în acest proiect.
b). Pentru auditori:
1. CAFR doreşte să-i implice mult mai mult pe membrii auditori şi să-i aducă mai
aproape de profesie. În acest context, s-au propus şi s-au organizat întâlniri periodice între
auditori, atât la sediul reprezentanţelor, cât şi la Bucureşti pentru discutarea unor probleme
profesionale actuale, la care Consiliul şi Conducerea CAFR se va alătura pentru a sprijini
acest demers. În acest sens, întâlnirile pentru perioadele următoare au fost programate astfel:
- 03 noiembrie la reprezentanţa regională Timişoara;
- 09 noiembrie la reprezentanţa regională Braşov;
- 11 noiembrie la reprezentanţa regională Iaşi;
- 14-18 noiembrie la reprezentanţa regională Cluj.
Îi invităm să participe la aceste întâlniri pe toţi cei care doresc.
Pentru Bucureşti data pentru întâlnire se va stabili până la sfârşitul lunii Noiembrie şi
va fi comunicată membrilor în timp util.
2. Necesitatea agreării, la nivelul CAFR, a unor softuri necesare pentru documentaţia
de audit. În acest sens, la nivelul Comitetelor de lucru, se vor stabili împreună cu Camera
condiţiile minime pentru discuţiile viitoare cu firmele specializate în acest gen de softuri,
urmând sa fie invitate toate firmele IT interesate de acest subiect.
Îi invităm pe toţi cei care au propuneri sau sugestii să le trimită prin e-mail la adresa
comitet@cafr.ro cu referinţă la acest subiect.

3. Se vor activa Comitetele de lucru pentru a identifica cele mai bune soluţii pentru
problemele profesionale curente. Totodată, se va urmări construirea celor mai bune practici în
audit cu scopul de a realiza o bază de date şi exemple utile membrilor CAFR.
13. Topul firmelor din Municipiul Bucureşti
27 octombrie 2016, Bucureşti
În data de 27 octombrie 2016 Camera de Comerţ şi Industrie a Municipiului Bucureşti
a organizat a XXIII-a ediţie a Topului Firmelor din Municipiul Bucureşti, eveniment de
referinţă pentru viaţa economică a Capitalei, care s-a desfăşurat la Hotel Intercontinental, Sala
rondă.
La stabilirea clasamentelor finale au fost luaţi în calcul indicatori precum: cifra de
afaceri netă, profitul din exploatare, rata profitului din exploatare, eficienţa utilizării
resurselor umane şi eficienţa utilizării capitalului angajat, calculaţi în baza a 16 elemente
extrase din situaţiile financiare depuse de companii la Ministerul Finanţelor Publice şi la
Oficiul Naţional al Registrului Comerţului.
La acest eveniment Camera Auditorilor Financiari din România a avut statut de invitat
şi a fost reprezentată de Cristina Cerbu, director executiv.
14. Seminarul „Impactul reformei europene în audit asupra profesiei de auditor
financiar și a mediului de afaceri din România”,
10 noiembrie 2016, Bucureşti
În data de 10 noiembrie 2016, Camera Auditorilor Financiari din România va organiza
la București, la JW Marriott Grand Hotel, un seminar profesional cu tema „Impactul reformei
europene în audit asupra profesiei de auditor financiar și a mediului de afaceri din
România”.
Evenimentul va debuta cu o masă rotundă în cadrul căreia ne propunem să analizăm,
în principal, Modificările aduse raportului de audit – Comunicarea aspectelor cheie în
raportul auditorului independent. La această dezbatere vor participa reprezentanţi ai celor
mai importante instituții care monitorizează și reglementează piața serviciilor financiare
bancare și nebancare din România (Ministerul Finanțelor Publice, Banca Națională a
României, Autoritatea de Supraveghere Financiară, Consiliul pentru Supravegherea în Interes
Public a Profesiei Contabile), precum şi cu reprezentanţi ai organismelor profesionale de
prestigiu (FEE şi IFAC), auditori, reprezentanți ai companiilor de interes public și ai mediului
de afaceri.
Lucrările vor continua cu prezentări tehnice vizând, în principal, „Impactul noilor
reglementări asupra profesiei de auditor financiar şi a mediului de afaceri” şi vor cuprinde:
- Rotaţia firmei de audit – mod de calcul şi dispoziţii tranzitorii;
- Comitetele de audit – rolul lor în contextul noilor cerinţe legislative;
- Restricţii privind anumite servicii non-audit – modalitate de determinare.
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Vom reveni cu detalii despre eveniment în numărul următor al newsletter-ului
„InfoAudit”.
15. În atenția tuturor practicienilor mici și mijlocii!
Page | 18

Vă rugăm să completați Chestionarul Global IFAC privind Practicienii Mici și Mijlocii
2016
În calitatea lor de furnizori pentru întreprinderile mici și mijlocii (IMM), care sunt
cunoscute drept „camera motoarelor” economiei globale, practicienii mici și mijlocii sunt
esențiali. Pentru a fi siguri că vocea națiunii noastre se face auzită în discuția la nivel global
privind practicienii mici și mijlocii, încurajăm practicienii mici și mijlocii să completeze, preț
de 10 minute, acest chestionar elaborat de Federația Internațională a Contabililor (IFAC).
CAFR este membră IFAC, care reprezintă la nivel global profesia contabilă.
Accesibil în perioada 1 octombrie - 30 noiembrie 2016, la adresa www.ifac.org/SMP,
chestionarul anual își propune să radiografieze problemele cheie și să depisteze tendințele și
evoluțiile importante din sectorul practicienilor și întreprinderilor mici și mijlocii.
În anul 2015, răspunsul dumneavoastră a fost unul dintre mai bine de 6.700, recordul
de răspuns la chestionar încă nedepășit (puteți vedea rezumatul și raportul din 2015).
Răspunsurile vor contribui la înțelegerea globală a profesiei,care ne va ajuta pe noi și
IFAC să susținem practicienii mici și mijlocii și pe clienții acestora printr-o mai bună
coordonare a resurselor.
Pentru a vizualiza rezultatele înscrieți-vă aici SMP news.
Puteți a vizualiza rezultatele chestionarului anterior pe site-ul IFAC accesați:
www.ifac.org/SMP.

16. Apelul FIDEF
„Pentru o profesie contabilă mai puternică ce deservește economia”
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26 octombrie 2016, Antananarivo
Cea de a 16-a Întrunire a FIDEF, organizată în Madagascar, a făcut posibilă stabilirea
unui diagnostic clar în ceea ce privește organizarea actuală a profesiei contabile francofone și
necesitatea ca aceasta să evolueze în sensul în care va fi mai bine echipată pentru a satisface
cerințele din ce în ce mai importante și variate, atât din partea sectorului privat (inclusiv în
componenta sa informală), cât și din partea sectorului de stat, în vederea optimizării continue
a gestiunii finanțelor publice.
În structura actuală a organizațiilor profesionale contabile, din țările francofone, nu se
ține cont de diversitatea factorilor care răspund acestor cerințe; respectivele organizații
recunoscând numai acei experți contabili abilitați să exercite profesia în mod liberal.
De aceea, este necesar și urgent să se revizuiască modelele actuale de organizare a
profesiei contabile, prin propunerea unei noi structuri care să permită integrarea factorilor
care intervin în procesul de producere a informației contabile și financiare, dar și în
numeroase misiuni de asistență utile statelor și factorilor economici.
Apelul se adresează Ordinelor Experților Contabili din țările francofone și statelor, în
special autorităților de tutelă ale Ordinelor, în vederea aplicării reformelor necesare în acest
sens, ținând cont de mediile lor.
Prezentul apel este susținut de organizațiile membre prezente la Întrunire, de IFAC,
PAFA – Federația pan-africană a Contabililor și de Banca Mondială.

 NOUTĂŢI EDITORIALE
17. A apărut revista „Audit Financiar” nr. 11/2016
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Din sumar: „Transpunerea noului regulament al Uniunii Europene privind auditul în
legislaţia naţională din Croaţia”, „Dezvoltarea unui model de evaluare a guvernanţei
corporative în sectorul public din România”, „Profilul auditorului intern în sectorul bancar
din România”, „Percepţia auditorilor şi a entităţilor auditate cu privire la calitatea auditului
intern”, „Studiu comparativ privind tehnicile de calculaţie a costurilor şi aplicarea acestora de
către companiile din industria farmaceutică”.

Pentru acces rapid la revista „Audit Financiar” (click aici) sau pe pagina de Facebook
(click aici).
Şi revista „Practici de Audit” are pagină de Facebook şi o găsiţi (aici).
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