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1. Al V-lea Congres al profesiei de auditor financiar din România
„Profesia de auditor financiar – experienţe, exigenţe şi provocări actuale”

Vă reamintim că în data de 3 noiembrie 2017, la Hotel Radisson Blu din Bucureşti,
va avea loc cel de al V-lea Congres al profesiei de auditor financiar din România.
Tema din acest an a Congresului - „Profesia de auditor financiar – experiențe, exigențe
și provocări actuale" este ancorată în realităţile şi tendinţele actuale ale profesiei atât în plan
intern, cât şi în plan internaţional.
Ca în orice domeniu de activitate şi în audit au loc permanent schimbări, în vederea
adaptării la cerinţele în continuă schimbare ale vieţii economice şi sociale. De aceea,
organizaţia noastră profesională doreşte ca dumneavoastră, membrii noştri, să fiţi permanent
la curent cu ce se întâmplă în profesie pe plan european şi mondial.
Congresul se va bucura de o largă participare internaţională, prin reprezentanţi de cel
mai înalt nivel al unor organisme profesionale atât din Uniunea Europeană, cât şi din afara ei.
Contăm pe un eveniment profesional de anvergură, participarea în cadrul acestuia
prezentând interes şi oferind oportunităţi atât legate de subiectele profesionale ce vor fi
abordate, cât şi de cadrul de informare şi promovare a imaginii unor activităţi concrete, dar şi
a unor oferte de servicii şi de iniţiere a unor dialoguri utile, toate acestea urmând a-şi
fructifica şi pe viitor eficienţa.
Persoanele care nu s-au înscris încă la lucrările Congresului, precum și pentru detalii
privind agenda evenimentului, sunt invitate să acceseze website-ul Congresului la următorul
link: https://congres.cafr.ro/.

2. Membrii CAFR au ales o nouă conducere
23 septembrie 2017, Bucureşti
În data de 23 septembrie 2017, la Rin Grand Hotel din Bucureşti, a avut loc Conferinţa
Camerei Auditorilor Financiari din România în cadrul căreia au avut loc alegerile pentru
membrii noului Consiliu al CAFR, precum şi pentru membrii Comisiei de Auditori Statuari a
Camerei, în conformitate cu prevederile Regulamentului de organizare şi funcţionare al
Camerei, aprobat prin HG nr. 433/2011.
Pentru Consiliul Camerei au candidat 31 de auditori financiari, iar pentru Comisia de
Auditori Statutari s-au înregistrat 11 candidaturi.
În urma numărării şi validării voturilor exprimate în mod democratic de către cei 828
de participanţi cu drept de vot la Conferinţă, au fost aleşi, pentru un mandat de trei ani,
următorii membri ai Consiliului Camerei:
1. Ciprian Teodor Mihăilescu
2. Laura Sprianu
3. Gheorghe Ialomiţianu
4. Adriana Simona Lobdă
5. Florentina Şuşnea
6. Mirela Păunescu
7. Gabriel Radu
8. Gheorghe Rusu
9. Roxana Monica Ştefan
10. Ioan Grigoriu
11. Ion Năstasă
Ca urmare a deciziilor de renunţare la mandate ale dlui. Gabriel Radu şi dnei. Mirela
Păunescu, locurile rămase vacante în Consiliu vor fi ocupate de următorii doi cel mai bine
clasaţi candidaţi votaţi de Conferinţă, respectiv Mihaela Raluca Toma şi Mircea Cornel
Mureşan.
În conformitate cu prevederile art. 19, alin. (1) şi (2) din Regulamentul de Organizare şi
Funcţionare al CAFR, în prima şedinţă a forului de conducere din data de 27 septembrie 2017,
au fost aleşi membrii Biroului Permanent al Consiliului CAFR, componenţa Consiliului CAFR
fiind următoarea:
1. Ciprian Teodor Mihăilescu – preşedinte al Consiliului
2. Gheorghe Ialomiţianu – prim-vicepreşedinte al Consiliului
3. Laura Sprianu – vicepreşedinte al Consiliului
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4. Florentina Şuşnea – vicepreşedinte al Consiliului
5. Ioan Grigoriu – vicepreşedinte al Consiliului
6. Adriana Simona Lobdă – membru al Consiliului
7. Roxana Monica Ştefan - membru al Consiliului
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8. Gheorghe Rusu - membru al Consiliului
9. Ion Năstasă - membru al Consiliului
10. Mihaela Raluca Toma - membru al Consiliului
11. Mircea Cornel Mureşan - membru al Consiliului
Comisia de Auditori Statutari a CAFR este formată din următorii auditori financiari,
aleşi la Conferinţă:
1. Ana Dincă
2. Petre Mihail Cernat
3. Vasile Popa
Clasamentul integral al candidaţilor pentru Consiliu şi pentru Comisia de Auditori
Statutari, dar şi procedura complet transparentă a alegerilor se găseşte aici.
Obiectivele noii conduceri au în prim-plan dezvoltarea pieței de audit, adaptarea la
noul context legislativ, susținerea permanentă a activității profesionale a membrilor
organizației prin oferirea de noi servicii pentru aceştia, îndeplinirea și creșterea standardelor
de performanță, îmbunătățirea permanentă a actului de pregătire profesională și menținerea
calității activității de audit financiar, coroborate cu continuarea consolidării relațiilor cu
organismele profesionale naţionale şi internaționale și, bineînțeles, cu Autoritatea de
supraveghere și cu instituțiile statului.

 PREGĂTIRE PROFESIONALĂ
3. Cursuri de pregătire profesională în sistem clasic
Septembrie 2017
În cursul lunii septembrie au început cursurile de pregătire profesională în sistem
clasic pentru auditorii financiari şi stagiarii în activitatea de audit financiar.
Astfel, în perioada 29 septembrie – 1 octombrie 2017 cursurile s-au desfăşurat după
cum urmează:
1. Pentru auditorii financiari cursurile au avut loc la Iaşi, la sediul Universităţii
„Alexandru Ioan Cuza”.
Pentru tematică click aici
2. Pentru stagiarii din anii II, III şi perioada legală, cursurile s-au desfăşurat la
Bucureşti, la sediul Institutului Bancar Român, şi la Iaşi la sediul Universităţii Alexandru Ioan
Cuza.
Pentru tematică click aici
Programul şi tematica integrală a cursurilor de pregătire profesională în sistem clasic
se găseşte aici

4. Seminarii de instruire profesională la Bucureşti şi Cluj-Napoca
6-7 septembrie 2017
În perioada 6-7 septembrie 2017, CAFR împreună cu Oficiul Național de Prevenire și
Combatere a Spălării Banilor au organizat la Bucureşti şi la Cluj-Napoca două noi seminarii
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.
În data de 6 septembrie, la cursurile care s-au desfăşurat în Bucureşti, alături de
auditorii financiari, au participat dr. Clemente Kiss, vice-preşedinte al Consiliului Camerei şi
Cristina Cerbu, director executiv CAFR.
Tematica abordată a vizat:
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1. „Dezbaterea cadrului legal în domeniul prevenirii şi combaterii spălării banilor/finanţării
terorismului”, lector Roxana Niţu, analist financiar, Serviciul juridic din cadrul ONPCSB.
2. „Prezentarea implementării regimului sancţiunilor internaţionale şi indicatori de risc
privind finanţarea terorismului”, lector Ana-Maria Niculae, analist financiar, Compartiment
sancţiuni internaţionale şi finanţarea terorismului, din cadrul ONPCSB.
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În data de 7 septembrie, seminarul s-a desfăşurat la Cluj-Napoca, la sediul
Universităţii Creştine „Dimitrie Cantemir”, iar tematica a fost:
1. „Dezbaterea cadrului legal în domeniul prevenirii şi combaterii spălării banilor/finanţării
terorismului”, lector: Magdalena Bucurescu, analist financiar, Serviciul juridic din cadrul
ONPCSB.
2. „Prezentarea implementării regimului sancţiunilor internaţionale şi indicatori de risc
privind finanţarea terorismului”, lector Georgeta Petre, analist financiar, Compartiment
sancţiuni internaţionale şi finanţarea terorismului, din cadrul ONPCSB.
La seminar a participat şi dr. Ciprian Mihăilescu, prim-vicepreşedinte al Consiliului
CAFR.

5. Seminar profesional la Braşov
27 septembrie 2017
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În data de 27 septembrie 2017, Reprezentanța Regională a Camerei Auditorilor
Financiari din România de la Braşov, în colaborare cu Inspectoratul Teritorial de Muncă al
județului Brașov au organizat la sediul Reprezentanţei CAFR un seminar profesional cu
tema: „Modificări legislative cu privire la relațiile de muncă desfășurate conform Codului
Muncii – Legea nr. 53/2006 – implicaţii practice”. Tema a fost susţinută de lectorii ITM
Braşov, respectiv Dan Cătălin Suciu – inspector şef adjunct şi Ştefan Orban – şef serviciu
control, din cadrul Departamentului Relaţii de muncă.

În cadrul discuţiilor, accentul s-a pus pe evidenţierea şi menţinerea echilibrului în
relaţia angajator-angajat, libertatea muncii, precum şi pe modul în care sunt afectate profesiile
liberale de modificările aduse prin OUG nr. 53/2017, care modifică şi completează Legea nr.
53/2003 – Codul Muncii, publicată în Monitorul Oficial nr. 644 din 7 august 2017.
La seminar au participat auditori financiari din zona de acoperire a reprezentanţei
Centru-Braşov, împreună cu Angela Broju, şeful reprezentanţei de la Braşov, moderatorul
întâlnirii.

 DIN AGENDA CAFR
▪ Evenimente pe plan intern
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6. Întâlnire profesională între auditori la Timişoara
7 septembrie 2017
În data de 7 septembrie 2017, Reprezentanța Regională a Camerei Auditorilor
Financiari din România de la Timișoara a organizat la sediul propriu, o întâlnire profesională
între auditorii din zona de acoperire a reprezentanţei, la care a participat şi conf. univ. dr.
Gabriel Radu, preşedintele Camerei.
Tema abordată în cadrul întâlnirii - „Interzicerea prestării de servicii de non-audit” a
fost susținută de prof. univ. dr. Ovidiu – Constantin Bunget, auditor financiar, și Ioan
Minda, membru al Consiliului CAFR.

Principalele subiecte discutate au vizat aspecte precum:
I. Tipologia serviciilor non-audit în entităţile de interes public (EIP):
a). Servicii de non-audit interzise;
b). Servicii de non-audit permise;
II. Comitetul de audit al EIP:
a). Rolul comitetului de audit în procurarea de servicii semnificative non-audit de la
auditor;
b). Numărul de membri – minim 3 persoane desemnate de AGA;
c). Independenţa membrilor faţă de entitatea auditată;
d). Importanţa în procesul de desemnare, selectare, comunicare cu auditorul şi,
ulterior, aprobarea raportului de audit.

▪ Evenimente pe plan extern
7. Întâlnirea grupului Common Content
2-4 septembrie 2017, Amsterdam, Olanda
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În perioada 2-4 septembrie 2017, la Amsterdam, Olanda a avut loc o nouă întâlnire a
grupului Common Content.
În cadrul întâlnirii, reprezentanţii CAFR, respectiv Mirela Păunescu, vice-preşedinte al
consiliului, Cristina Cerbu, director executiv şi Diana Săndulescu, expert relaţii
internaţionale, au prezentat statusul autoevaluării programului de calificare al CAFR, în
vederea obţinerii statutului de membru cu drepturi depline în cadrul proiectului Common
Content.
Astfel, în draftul raportului de autoevaluare, au fost implementate toate sugestiile
formulate de Alain Burlaud, consultantul proiectului Common Content, urmând ca în cursul
lunii noiembrie 2017 să aibă loc o întâlnire la Bucureşti pentru finalizarea ultimelor părţi ale
proiectului.
De asemenea, a fost stabilită echipa de revizuire a autoevaluării CAFR, care îşi va
începe activitatea în anul 2018, şi va fi formată din Alain Burlaud, un membru al IBR-IRE,
Belgia şi doi membri ai ICAEW.
Vom reveni cu detalii.

8. Conferinţa Camerei Auditorilor din Azerbaijan cu tema
„Planul de acţiune strategic al economiei din Azerbaidjan: probleme care ţin de
raportare şi transparenţă”
22-23 septembrie 2017, Baku, Azerbaidjan
În perioada 22-23 septembrie 2017, Camera Auditorilor din Azerbaijan împreună cu
Uniunea Economiştilor din Azerbaijan au organizat la Baku, Conferinţa cu tema: „Planul de
acţiune strategic al economiei din Azerbaijan: probleme care ţin de raportare şi
transparenţă”.
La Conferinţă au participat reprezentanţi ai organismelor profesionale, ai instituţiilor
de reglementare, ai mediului de business şi ai mediului academic din ţări precum: Lituania,
Turcia, Letonia, Rusia, Belarus, Republica Moldova, Polonia, Bulgaria, Georgia, Ucraina,
Estonia, Muntenegru, România.
Lucrările Conferinţei s-au desfăşurat în mai multe sesiuni, care au abordat subiecte de
interes, cum ar fi: „Importanţa transparenţei şi a responsabilităţii pentru atragerea investiţiilor”;
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„Sporirea încrederii publicului în audit în noile condiţii economice”; „Responsabilitate şi transparenţă
în guvernanţa corporativă”; „Rolul auditului financiar în combaterea corupţiei şi prevenirea spălării
banilor”; „Rolul auditului statutar în sistemul de control financiar”; „Experienţa acumulată în
aplicarea standardelor de audit”; „Factori care contribuie la dezvoltarea continuă a contabilităţii şi a
auditului financiar independent”; „Provocări actuale ale profesiei de audit. Soluţii şi dezvoltare”.
Camera Auditorilor Financiari din România a fost reprezentată la acest eveniment de
prof. univ. dr. Horia Neamţu, preşedinte de onoare al CAFR şi membru de onoare al Camerei
Auditorilor din Azerbaijan, care a prezentat tema: „Transparenţa informaţiilor financiare:
Creşterea încrederii clienţilor în auditurile financiare”.

 INFORMATIV PROFESIONAL

9. Examenul de acreditare a auditorilor financiari de către Federaţia Română de Fotbal
pentru misiuni de audit la cluburile de fotbal
Federaţia Română de Fotbal anunţă organizarea examenului de acreditare a
auditorilor financiari pentru misiunile de audit la cluburile de fotbal.
Pentru detalii cu privire la calendarul examenului şi caietul de sarcini, vă rugăm să
consultaţi următoarele documente:
Caiet de sarcini pentru auditorii financiari - septembrie 2017
Informaţii privind examenul de acreditare - septembrie 2017

 ACTUALITĂŢI INTERNAŢIONALE
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10. Publicaţii ale Accountancy Europe
Septembrie 2017

„Core & More: O oportunitate pentru o raportare financiară mai inteligentă”
Această lucrare detaliază conceptul de Core & More („informaţii de bază şi informaţii
suplimentare”) pe care Accountancy Europe l-a prezentat în lucrarea despre leadership
inteligent: The Future of Corporate Reporting – creating the dynamics for change (2015)
[Viitorul raportării financiare – crearea dinamicii pentru schimbare (2015)]. Core & More îşi
propune să prezinte raportarea financiară într-un mod mai inteligent, planificând informaţiile
financiare şi nefinanciare în funcţie de interesele utilizatorilor. Această lucrare dezvoltă şi mai
mult conceptul de Core & More şi furnizează idei legate de informaţiile care pot fi prezentate
în fiecare dintre piloni.
Publicaţia completă este disponibilă aici.

„Propunere de acţiune: Consolidarea coordonării iniţiativelor şi a cadrelor privind
informaţiile nefinanciare”
Accountancy Europe constată proliferarea semnificativă a iniţiativelor şi a cadrelor
privind raportarea informaţiilor nefinanciare, aspect problematic pentru părţile vizate în
gestionarea acestui subiect. De aceea, solicităm liderilor decizionali să realizeze o
standardizare mai mare şi, eventual, să dezvolte un cadru de raportare ferm, la nivel
mondial, bazat pe principii.
Publicaţia completă este disponibilă aici.

