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ȘTIRILE EDIȚIEI
1. Depunerea declarației privind buna reputație
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Vă reamintim că în conformitate cu Hotărârea Consiliului CAFR nr. 27/28.03.2016
pentru aprobarea Normelor privind buna reputaţie a auditorului financiar, care a fost
publicată în Monitorul Oficial al României nr. 251 din 05 aprilie 2016, în termen de 6 luni de la
publicare, respectiv până la data de 04.10.2016, membrii Camerei au avut obligaţia de a
transmite o Declaraţie semnată privind respectarea criteriilor pentru buna reputaţie.
Declarația se găsește sub formă de Anexă la Hotărârea menționată mai sus pe site-ul
CAFR la secțiunea „Legislație”.
Declaraţia poate fi transmisă electronic la adresa: servicii.membri@cafr.ro sau în
format fizic la sediul central din Bucureşti în atenţia Departamentului servicii pentru membri.

PREGĂTIRE PROFESIONALĂ
1. Calendarul cursurilor anuale obligatorii în sistem clasic pentru auditori şi stagiari
Pe site-ul CAFR, la secţiunea „Ştiri şi evenimente”, a fost publicat programul cursurilor
anuale obligatorii pentru perioada octombrie-noiembrie 2016, în sistem clasic, pentru auditori
şi stagiari (click aici).
AUDITORI

CENTRU

PERIOADĂ CURSURI

PROGRAM

21.10.2016 – 23.10.2016
BUCUREŞTI
Cursurile se vor organiza la Institutul Bancar
Român (IBR)

28.10.2016 – 30.10.2016
04.11.2016 - 06.11.2016
11.11.2016 – 13.11.2016
18.11.2016 – 20.11.2016

IAŞI
Cursurile se vor organiza la Universitatea
Alexandru Ioan Cuza – FEAA
BRAŞOV

30.09.2016 – 02.10.2016

(click aici)
07.10.2016 – 09.10.2016

Cursurile se vor organiza la Hotel Aro
CLUJ- NAPOCA
Cursurile se vor organiza la Universitatea
Babeş-Bolyai - FSEGA
PITEŞTI
Cursurile se vor organiza la SC. EVAL
EXPERT S.R.L.
CONSTANŢA

(click aici)

14.10.2016 – 16.10.2016

14.10.2016 – 16.10.2016

Locaţia se va anunţa în curând

21.10.2016 – 23.10.2016

TIMIŞOARA - Cursurile se vor organiza la
sediul Reprezentanţei regionale Timişoara

28.10.2016 – 30.10.2016
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STAGIARI DIN ANII II, III ŞI PERIOADA LEGALĂ
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CENTRU

PERIOADĂ

PROGRAM

BUCUREŞTI

29.09.2016 – 02.10.2016

(click aici)

Cursurile se vor organiza la Institutul
Bancar Român (IBR)

06.10.2016 – 09.10.2016

(click aici)

13.10.2016 – 16.10.2016

IAŞI
Cursurile se vor organiza la Universitatea
Alexandru Ioan Cuza – FEAA
BRAŞOV

29.09.2016 – 02.10.2016

(click aici)
(click aici)

06.10.2016 – 09.10.2016
Cursurile se vor organiza la Hotel Aro
CLUJ-NAPOCA
Cursurile se vor organiza la Universitatea
Babeş-Bolyai - FSEGA

13.10.2016 – 16.10.2016

Vom reveni în timp util cu detalii privind orarul cursurilor și pentru celelalte locații.

2. Tematica și bibliografia pentru examenul de competență profesională
Sesiunea – noiembrie 2016

Pe site-ul CAFR au fost publicate tematica şi bibliografia pentru examenul de
competenţă profesională – sesiunea noiembrie 2016.
Pentru tematică şi bibliografie (click aici).
Pentru Regulamentul de organizare şi desfăşurare a examenului (click aici).

3. Cartea
„Subiecte propuse la examenul de competenţă profesională – sesiunea noiembrie 2015”
În cursul lunii septembrie 2016, CAFR a publicat cartea: „Subiecte propuse la examenul
de competenţă profesională în sesiunea noiembrie 2015” .
Începând cu data de 27 septembrie 2016 materialul este din nou disponibil spre
vânzare la standurile Camerei Auditorilor Financiari din România de la:
- Sediul central, Bucureşti, str. Sirenelor nr. 67 – 69, sector 5;
- Reprezentanţa Regională Braşov - Str. Mihail Kogălniceanu nr. 14, bl.1K, sc. A, parter;
- Reprezentanţa Regională Cluj - Str. General Traian Moşoiu, nr. 46, Ap. 17;
- Reprezentanţa Regională Iaşi - Str. Sfântul Lazăr nr. 23A, etaj 2 (clădirea IRSIDO
SRL);
- Reprezentanţa Regională Timişoara - Str. Piaţa Consiliul Europei, nr.1 (Clădirea
ASIROM).
Cartea poate fi achiziţionată şi prin comandă la adresa de e-mail: cafr@cafr.ro
Preţul publicaţiei este de 50 RON.
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COLABORAREA CAFR CU ALTE ORGANISME
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Acord de cooperare
între Camera Auditorilor Financiari din România
şi
Asociaţia Administratorilor Publici din România

În cursul lunii septembrie 2016 Camera Auditorilor Financiari din România şi
Asociaţia Administratorilor Publici din România (AAPRO) au convenit să încheie un „Acord
de cooperare” având drept scop colaborarea şi sprijinul reciproc între părți în vederea realizării
obiectivelor specifice acestui Acord, pentru promovarea de proiecte și programe educaționale
comune, precum și de acțiuni cu scopuri educative, în vederea creșterii nivelului de educație
financiară în România.
Obiectivele specifice ale Acordului, constau în derularea în comun, de către părți a
următoarelor activități:
a) Oferirea de asistență metodologică, îndrumare și conștientizare a unităților
administrativ – teritoriale interesate pentru prestarea activității de audit financiar în condiții
de deplină obiectivitate și profesionalism, cu respectarea tuturor prevederilor legale în
vigoare;
b) Realizarea de studii/analize cu privire la activitatea de audit financiar cu impact la
nivelul unităților administrativ – teritoriale;
c) Informarea AAPRO de către CAFR cu privire la ultimele modificări legislative în
domeniul financiar-contabil și de audit financiar, urmând ca AAPRO să disemineze în rândul
membrilor săi aceste informații;
d) Promovarea de proiecte, în parteneriat, cu surse de finanțare naționale și/sau
europene, pentru realizarea obiectivelor comune părților;
e) Susținerea reciprocă în cadrul structurilor consultative la nivel național și
internațional în funcție de necesități;
f) Promovarea reciprocă a rolului și a statutului auditorului financiar și a funcției de
administrator public și a cazurilor de bună practică înregistrate la nivelul unităților
administrativ – teritoriale;
g) Propunerea de viitoare proiecte care să vizeze dezvoltarea profesională a
administratorului public și a auditorului financiar, cu teme de interes comun;
h) Organizarea de evenimente comune pentru promovarea rolului și statutului
profesiei de auditor financiar și a rolului și activității administratorului public.

Pentru Acordul integral (click aici).

DIN AGENDA CAFR
1. Evenimente profesionale pe plan intern
1.1. „Noutăţi în Standardele de Raportare Financiară Internaţională”
14 septembrie, Timişoara
La data de 14 septembrie 2016, la Centrul Regional de Afaceri din Timişoara, The
Association of Chartered Certified Accountants (ACCA) în colaborare cu KPMG a organizat o
întâlnire profesională cu tema „Noutăţi în Standardele de Raportare Financiară
Internaţională”.
Prezentările s-au axat pe următoarele subiecte: „IASB and IFRIC Working Plan/Planul de
lucru al IASB şi IFRIC”, IFRS 15: „Revenue from Contracts with Customers/Venituri din contractele
cu clienţii” – scurtă imagine de ansamblu; IFRS 16: „Leases/Contracte de leasing” - scurtă
imagine de ansamblu.
La acest eveniment au participat auditori financiari, membri ai CAFR, din regiunea de
vest a ţării.
1.2. „Ziua Naţională a Contabilului Român” - 21 septembrie
În fiecare an la data de 21 septembrie este sărbătorită de către toţi profesioniştii
contabili din România „Ziua Naţională a Contabilului Român”.
Evenimentul a fost sărbătorit în toată țara sub patronajul filialelor Corpului Experţilor
Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România (CECCAR) de la nivel teritorial, prin
manifestări cultural ştiinţifice, întâlniri social-profesionale, simpozioane, mese rotunde,
pentru promovarea imaginii, intereselor şi rolului contabilului într-o economie de piaţă
concurențială.
Prilej de aniversare pentru toţi profesioniştii contabili din România, membri ai
CECCAR, la cea de-a XII-a ediţie a „Zilei Naționale a Contabilului Român” au participat şi
beneficiarii serviciilor lor, directori economici, directori financiari, contabili șefi sau
responsabili cu activitățile comerciale, precum și reprezentanţi ai instituţiilor publice.
Manifestările ediţiei din acest an a „Zilei Naţionale a Contabilului Român” s-au
desfăşurat sub egida „CECCAR – 95 ani de existenţă”, aniversare dedicată împlinirii a 95 ani
de la constituirea organizaţiei profesionale CECCAR.
Camera Auditorilor Financiari din România a fost alături de colegii noştri din profesie
la această aniversare, fiind reprezentată la Bucureşti de conf. univ. dr. Gabriel Radu –
preşedinte, la Iaşi de Mircea Scarlat Orzescu – membru al Consiliului, la Timişoara de Ioan
Minda - membru al Consiliului şi la Braşov de către Angela Broju, şeful reprezentanţei
regionale Braşov a CAFR.
Cu acest prilej au fost transmise mesaje de felicitare din partea Consiliului şi
preşedintelui Camerei.
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1.3. Congresul Corpului Experților Contabili şi Contabililor Autorizați din România
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23-24 septembrie, Bucureşti
Corpul Experților Contabili şi Contabililor Autorizați din România (CECCAR)
organizează o dată la doi ani Congresul profesiei contabile din România, eveniment de amploare,
cu participare la nivel naţional şi invitaţi ai organismelor profesionale internaţionale.
Ediţia aniversară a Congresului Profesiei Contabile din România a avut loc la
București, în perioada 23-24 septembrie 2016, iar tema centrală a Congresului a fost „Profesia
contabilă în era digitală. Provocări și oportunități” – subiect care a oferit specialiştilor din
profesia contabilă prilejul să dezbată din perspective noi preocupări vechi şi actuale ale
profesiei într-o lume globalizată.
Momentul festiv reprezentat de organizarea celui de-al XXI-lea Congres al profesiei
contabile a fost un prilej pentru întâlnirea cu toţi reprezentaţii profesiilor contabile
internaţionale prezenţi la acest eveniment.
Camera Auditorilor Financiari din România a fost reprezentată la acest eveniment de
conf. univ. dr. Gabriel Radu, preşedinte, Ana Dincă şi Ioan Minda, membri ai Consiliului
CAFR.

2. Evenimente profesionale pe plan extern
2.1. Întâlnirea trimestrială a Grupului Common Content
30 august, Dublin, Irlanda
La data de 30 august 2016 a avut loc la Dublin, Irlanda cea de a doua întâlnire din acest
an a Grupului Common Content, după cea organizată în luna aprilie 2016 la Bucureşti,
România.
În prezent Camera Auditorilor Financiari din România este membru asociat al acestui
proiect. Unul dintre subiectele discutate la această întâlnire a fost aderarea României ca
membru cu drepturi depline al acestui proiect şi a fost prezentat un raport de ţară privind
stadiul autoevaluării sistemului CAFR.
Obţinerea titlului de membru cu drepturi depline presupune în prima etapă analiza de
către CAFR a sistemului de admitere în profesie, a celui de pregătire a stagiarilor şi a celui de
pregătire profesională a membrilor, alinierea la cerinţele impuse de Common Content şi
autoevaluarea gradului în care aceste cerinţe sunt îndeplinite. Ulterior, în urma unei revizuiri
făcute de unul sau două dintre celelalte organisme profesionale, se va decide dacă se obţine
titlul de membru cu drepturi depline.
La acest eveniment Camera Auditorilor Financiari din România a fost reprezentată de
doamna Cristina Cerbu, director executiv.
În data de marţi 27 Septembrie 2016, a avut loc la Bucureşti o întâlnire a echipei CAFR
cu dl. Hans van Damme, preşedintele Grupului de coordonare a proiectului cu scopul de a
vedea care este stadiul evaluării interne a CAFR şi în ce măsură se poate furniza suport şi
ajutor de către profesiile care sunt deja membre cu drepturi depline.
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2.2 Adunarea membrilor Federaţiei Experţilor Contabili Europeni – FEE
27-28 septembrie, Bucureşti
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În perioada 27 – 28 septembrie 2016, Camera Auditorilor Financiari din România
(CAFR) împreună cu Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România
(CECCAR) a organizat şi a găzduit întâlnirea de lucru a membrilor Federaţiei Experţilor
Contabili Europeni, la Radisson Blu Hotel din Bucureşti.
Întâlnirea a reunit reprezentanţi ai FEE precum: Petr Kriz – preşedinte, Olivier
Boutellis-Taft – CEO, Hilde Blomme – Deputy-CEO, Edelfried Schneider – Deputypresident, Mireille Berthelot, Jorge Herreros, Maria Rzepnikowska, Alessandro Solidoro,
Morten Speitzer, Myles Thomson, Florin Toma, Jos van Huut – vicepreşedinţi, Iryna de
Smedt, Paul Gisbz, Petra Weymueller alături de reprezentanţi ai altor organisme
profesionale din ţară şi din străinătate, precum şi reprezentanţi ai instituţiilor statului român.
Pe parcursul celor două zile lucrările s-au desfăşurat sub formă de workshop-uri.
Astfel, în prima zi a evenimentului – 27 septembrie, în cadrul atelierului „Standing for
integrity/Susţinând integritatea”, Olivia Kirtley, preşedintele IFAC, a vorbit despre „The role of
the profession/Rolul profesiei”. Prezentarea a fost urmată de discuţii privind contribuţia
profesiei pentru integritate și lupta împotriva corupției.
Cea de a doua parte a zilei a presupus un seminar ce s-a axat pe discuții privind
fiscalitatea, prezentarea ultimelor noutăți ale echipei FEE responsabile cu politicile privind
fiscalitatea, inițiativa organizației FSR Denmark (FSR - Danish Auditors este organizaţia
comercială din Danemarca de audit, contabilitate, fiscalitate şi finanţare corporativă) privind
fiscalitatea internațională și consultanţii fiscali. Astfel s-au discutat urmatoarele teme
centrale: „EU update from the team on tax policy/Noutăţi cu privire la politica fiscală în Europa”,
„Initiative on international tax and tax advisers from FSR Denmark/Iniţiative ale FSR Danemarca
referitor la taxele internaţionale şi consultanţii fiscali”, prezentări urmate de discuţii.
În final Hans van Damme, preşedintele Grupului de coordonare a proiectului
Common Content a prezentat ultimele noutăţi privind desfăşurarea acestui proiect, precum şi
membrii care fac parte din proiect. Preşedinţilor profesiilor din Europa prezenţi le-a fost adus
la cunoştinţă că, la nivel de România, CAFR este membru asociat. În calitate de membru
asociat pentru a deveni membru deplin în orizontul apropiat, s-a demarat procesul intern de
evaluare care va stabili principalele diferenţe existente şi etapele pe care urmează să le
parcurgă CAFR pentru a deveni cat mai repede membru deplin.
Pentru toate detaliile (click aici).
A doua zi a evenimentului - 28 septembrie, a debutat prin prezentarea concluziilor
privind teleconferinţa membrilor ce a avut loc în data de 22 iunie 2016.

Lucrările au continuat cu discutarea următoarelor subiecte: Relaţiile cu membrii,
Comitetul de buget-finanţe, Candidaturile pentru funcţia de Președinte Adjunct pentru
perioada 2017-2018, Locurile vacante din Comitetul de conducere, Autoevaluarea conducerii
prezentată de Martin Bresson, Fleishman Hillard și, în final, președintele adjunct Edelfried
Schneider, a prezentat în numele conducerii strategia de lucru a FEE pentru perioada 20172018.
Camera Auditorilor Financiari din România a fost reprezentată la acest eveniment de
conf. univ. dr. Gabriel Radu – preşedinte, dr. Ciprian Mihăilescu – prim-vicepreşedinte al
Consiliului, dr. Clemente Kiss – vicepreşedinte al Consiliului şi Cristina Cerbu, director
executiv.

2.3. Congresul Ordinului Experților Contabili din Franța
28-29 septembrie, Bruxelles
În perioada 28-29 septembrie 2016, a avut loc la Bruxelles cel de al 71-lea Congres al
Ordinului Experţilor Contabili din Franţa (OEC).
La acest eveniment deosebit de important Camera Auditorilor Financiari din România
a fost reprezentată de dl. prof. univ. dr. Horia Neamţu, preşedinte de onoare.
Lucrările Congresului s-au desfăşurat, pentru prima dată, în afara Franţei, la Bruxelles
în pavilionul expoziţional care a găzduit în cele două şedinţe plenare peste 5000 de membri
ai OEC şi peste 50 de reprezentanţi ai unor organisme profesionale similare din Europa şi
din întreaga lume.
În afara celor două şedinţe plenare au fost organizate 25 de conferinţe cu teme de
actualitate pentru profesioniştii contabili, opt micro-conferinţe şi nouă ateliere.
În data de 29 septembrie 2016, preşedintele de onoare al CAFR, dl. prof. univ. dr.
Horia Neamţu a participat la întâlnirea organizată de membrii proiectului „Common Content
Steering Group” din Belgia, Franţa, Germania, Irlanda, Italia, Olanda, Marea Britanie, Polonia
şi România. În cadrul întâlnirii dl. Hans van Damme, preşedintele acestei structuri
profesionale a prezentat rolul proiectului în menţinerea şi unificarea educaţiei profesionale a
auditorilor financiari şi a profesioniştilor contabili la un înalt nivel calitativ.
De asemenea, au fost discutate etapele pe care CAFR, care în prezent este membru
asociat, urmează să le parcurgă în continuare pentru a deveni membru cu drepturi depline al
Common Content.
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2.4. Întrunirea Grupului de lucru Audit and Assurance Policy Group al Federației
Europene a Experților Contabili
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29 septembrie 2016, Bruxelles, Belgia
În data de 29 Septembrie a avut loc la Bruxelles, Belgia, întâlnirea Grupului de lucru
privind politica de Audit și Asigurare (AAPG).
Dl. prim-vicepreședinte Ciprian Mihăilescu a participat la discuțiile grupului de lucru
privind planul IAASB de revizuire a standardului ISA 540. Au fost prezentate intențiile avute
în vedere, accentul fiind pe creșterea importanței raționamentului profesional al auditorului
cu privire la abordarea ISA 540. Se dorește ca auditorii să aibă o abordare mai receptivă față
de riscuri și să fie preocupați de tratarea cerințelor ISA 540 prin prisma unei abordări
primordial bazate pe riscuri și pe aplicarea mult mai accentuată a principiilor
raționamentului și scepticismului profesional.
Astfel, se urmărește trecerea de la abordarea de tip „rule based” la cea „principle
based”. Reprezentanții organismelor profesionale din Marea Britanie și Olanda, țări în care
deja este aplicabil noul raport de audit, au transmis faptul că nu au recomandat auditorilor
un model de raport de audit pentru problemele cheie de audit (KAM). Deși utilizează aceste
concepte de mai mult timp, nu au dorit standardizarea raportului de audit în ceea ce privește
prezentarea problemelor cheie de audit, tocmai pentru a da posibilitatea auditorilor să
raționeze individual, să își exerseze raționamentul profesional.
Totuși, ca medie, rapoartele de audit tratează între 3-6 KAM-uri.
De asemenea, a fost prezentată evoluția Proiectului Common Content. Oficialii FEE
urmează să evalueze potențialele avantaje ale proiectului pentru organismele profesionale
membre ale FEE.
Nu mai puțin importante au fost discuțiile privitoare la seturile de calități personale și
competențe sociale (soft skills) din ce în ce mai solicitate și mai dezbătute în contextul
mediului economic actual, fapt ce a impus organizarea unui workshop în primul trimestru al
anului 2017 pe tema „Big Data Information Analysis” ce va fi dedicat impactului tehnologiei
asupra activității de audit. Totodată, se întrevede necesitatea organizării de cursuri și
certificări pentru experții cooptați în echipele de audit, cu diferite specializări cum ar fi IT,
ingineri etc.

ALTE INFORMĂRI
1. Şedinţa Consiliului CAFR
din 20 septembrie 2016, Bucureşti
În şedinţa Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România din data de 20
septembrie 2016, au fost discutate şi aprobate activităţi viitoare pentru profesie, dintre care le
menţionăm pe cele mai importante:
1. Conferinţa anuală ordinară a CAFR va avea loc la data de 01 aprilie 2017, la sediul
Patriarhiei Române din Bucureşti.
2. CAFR va organiza la București în data de 10 noiembrie 2016, la JW Marriott Grand
Hotel workshop-ul cu tema „Impactul reformei europene în audit asupra profesiei de auditor
financiar și a mediului de afaceri din România”.
În cadrul evenimentului ne propunem să analizăm, în principal, împreună cu cele 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 entităţilor de interes public, în special și ai mediului
de afaceri în general, modificarea raportului de audit și noile cerințe europene în ceea ce
privește raportarea extinsă.
Totodată, se vor dezbate și o serie de alte noutăți aduse de reglementările Uniunii
Europene, prin Directiva 2014/56/UE de modificare a Directivei 2006/43/CE privind auditul
statutar al situațiilor financiare anuale și al situațiilor financiare consolidate și Regulamentul
537/2014 privind cerințe specifice referitoare la auditul statutar al entităților de interes public,
cu referire la comitetul de audit la entitățile de interes public, perioada de rotație, interzicerea
prestării anumitor servicii de non-audit către clientul de audit.
3. În urma exprimării de către mai mulţi membri ai CAFR a disponibilităţii de a face
parte din cele 8 Comitete de lucru existente la nivelul Camerei a fost aprobată extinderea
componenţei acestora. Va rugăm să urmăriţi actualizarea (aici).
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2. Întâlnire de lucru la Ministerul Finanţelor Publice
22 septembrie 2016, Bucureşti
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La data de 22 septembrie 2016 la sediul Ministerului Finanţelor Publice (MFP), a avut
loc o întâlnire de lucru organizată în vederea discutării noilor măsuri de simplificare şi de
debirocratizare propuse de MFP.
Măsurile au fost publicate pe site-ul Ministerului în cadrul secţiunii „Interes general –
Priorităţi strategice şi planuri de acţiuni ale MFP” (click aici).
La discuţiile cu reprezentanţii MFP a participat conf. univ. dr. Gabriel Radu,
vicepreşedinte al Uniunii Profesiilor Liberale din România alături de alţi membri ai UPLR.
UPLR şi, implicit, CAFR şi-au exprimat disponibilitatea de a susţine MFP în orice
proces care are ca obiectiv debirocratizarea şi îmbunătăţirea climatului fiscal şi socioeconomic, oferind, de asemenea, sprijinul pentru studii, analize sau alte cercetări necesare
Ministerului.
În urma discuţiilor purtate, se aşteaptă din partea UPLR formularea de propuneri sau
puncte de vedere care au la bază aplicarea actualului cadru legislativ fără să fie necesară
modificarea Codului fiscal sau a Codului de procedură fiscală.
3. Testul de aptitudini pentru persoanele fizice care au dobândit calitatea de auditor
financiar atribuită de alt stat membru al Uniunii Europene
În cursul lunii noiembrie 2016, Camera Auditorilor Financiari din România va
organiza a doua sesiune din acest an a testului de aptitudini pentru persoanele fizice care au
dobândit calitatea de auditor financiar atribuită de alt stat membru al Uniunii Europene sau
aparţinând Spaţiului Economic European ori Confederaţiei Elveţiene.
Testul se va desfăşura pe data de 24 noiembrie la ora 10:00 la sediul CAFR.
Termenul de depunere al dosarelor este 20 octombrie 2016.
Pentru tematica şi bibliografia testului de aptitudini (click aici).
Pentru aprobarea calităţii de auditor financiar, o persoană interesată trebuie să
îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:
• posedă o calificare profesională în audit financiar atribuită de alt stat membru al
Uniunii Europene în acord cu reglementările specifice din acel stat;
• a fost pentru cel puţin 3 ani auditor independent sau a prestat activitatea de audit
financiar în calitate de angajat, asociat, acţionar al unei societăţi ori al unui grup de societăţi
care are în obiectul de activitate auditul financiar;
• satisface cerinţele Codului de etică profesională al Federaţiei Internaţionale a
Contabililor (IFAC);

• face dovada că posedă cunoştinţele necesare pentru desfăşurarea activităţii de audit
financiar în România, prin susţinerea unui test în limba română, care include cunoştinţe din
legislaţia românească, în măsura în care acestea sunt relevante pentru auditul financiar.
Pentru restul detaliilor (click aici).
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4. În atenţia auditorilor financiari - persoane juridice
care doresc să fie acreditaţi de Federaţia Română de Fotbal pentru misiuni de audit
financiar la cluburile de fotbal
În vederea acreditării de către Federaţia Română de Fotbal (FRF) a persoanelor juridice
– auditori financiari – membri ai Camerei Auditorilor Financiari din România, rugăm firmele
de audit interesate să transmită pe adresa de e-mail: licente@frf.ro numele persoanei(lor)
desemnate să conducă misiuni de audit, datele de contact ale acesteia/acestora şi carnetul de
auditor vizat la zi. Precizăm că persoana(le) desemnate vor susține examenul de acreditare la
sediul FRF, la data stabilită în Caietul de sarcini. (Click aici).
Firmele de audit care doresc să fie acreditate pentru misiuni de audit financiar la
cluburile de fotbal, trebuie să transmită documentaţia întocmită conform Caietului de sarcini
postat pe site-ul FRF: www.frf.ro Documente-Licențiere/FPF, la adresa de e-mail
licente@frf.ro.
Menţionăm că, pentru a fi înscrişi în Tabelul auditorilor financiari acreditaţi de FRF,
auditorii (maximum două persoane din partea fiecărei firme) trebuie să promoveze examenul
de cunoştinţe din Regulamentul naţional de licenţiere a cluburilor și de fair-play financiar,
ediţia 2015 (în continuare Regulamentul). Testul va fi de tip grilă, cu 32 de întrebări. Pentru a
promova examenul vor fi necesare răspunsuri corecte la 75% din întrebări, respectiv 24 de
răspunsuri corecte.
Calendarul activităţilor pentru acreditarea auditorilor financiari este următorul:
- înscrierea firmelor de audit şi transmiterea datelor solicitate - termen: 24 octombrie
2016, ora 24:00;
- acceptarea de către FRF a solicitării de înscriere a firmei şi a persoanei(lor) desemnate
să susţină examenul. Mesajul va fi transmis prin e-mail - termen: 31 octombrie 2016, ora
24:00;
- susţinerea examenului, la sediul FRF, de către reprezentanţii fiecărei firme acceptate
să intre în procedura de acreditare - termen: 24 noiembrie 2016, ora 12:00.
Pentru restul detaliilor (click aici).

5. „Ziua profesiilor liberale din România”
Bucureşti, 4 noiembrie 2016
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Uniunea Profesiilor Liberale din România va organiza vineri, 4 noiembrie 2016 la Sala
Panoramic a Hotelului Marshal Garden din Calea Dorobanţilor nr. 50B, sector 1, Bucureşti cea
de a IX-a ediţie a Conferinţei „Ziua Profesiilor Liberale din România” cu tema „Vocatia
antreprenorială a profesioniştilor liberali”.
La eveniment vor participa reprezentanţi ai asociaţiilor de profesii liberale, ai unor
autorităţi publice, instituţii şi organizaţii relevante pe plan naţional şi internaţional.
Vom reveni cu detalii.

NOUTĂŢI EDITORIALE
1. A apărut revista „Audit Financiar” nr. 10/2016
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Din sumar: „Dezvoltarea conceptului de audit social în România”, „Un profil
conceptual privind controlul”, „Importanţa raţionamentului profesional în contextul aplicării
Standardelor Internaţionale de Raportare Financiară”, „Studiu privind tehnicile de
contabilitate creativă în contabilitatea managerială”, „Aspecte privind impactul evoluţiei ratei
dobânzii asupra probabilităţii de nerambursare”.

