
 

  

 

 

 

 

EDIŢIE SPECIALĂ, noiembrie 2017 

 

 

Al V-lea Congres al Profesiei de Auditor Financiar din România 

„Profesia de auditor financiar – experiențe, exigențe și provocări actuale” 

3 noiembrie 2017, Bucureşti 

 

 

În data de 3 noiembrie 2017, la Hotel Radisson Blu din Bucureşti, s-a desfăşurat cel mai 

important eveniment al organizaţiei noastre profesionale – Cel de al V-lea Congres al 

profesiei de auditor financiar din România”, organizat de Camera Auditorilor Financiari din 

România.  

Tema din acest an a Congresului - „Profesia de auditor financiar – experiențe, exigențe 

și provocări actuale”, a reflectat pe deplin realităţile şi tendinţele actuale ale profesiei atât în 

plan intern, cât şi în plan internaţional. 

La eveniment au luat parte, alături de auditori financiari şi membrii Consiliului 

Camerei, numeroase personalităţi ale profesiei din ţară, reprezentanţi ai unor instituţii 

publice, ai unor organizaţii profesionale partenere, ai mediului academic şi ai celui de afaceri, 

precum: Luminiţa Carata – Direcţia Reglementare-Autorizare, şi Angela Guran – 

Responsabil reglementări integrate, Autoritatea de Supraveghere Financiară, Maria 

Constantinescu – Departament Audit Intern, Banca Naţională a României, Gyorgy Andras 

Edler – Preşedinte CCI Covasna, Camera de Comerţ şi Industrie a României, Şerban Toader - 

Senior Partner, Head of Audit&Assurance KPMG România şi Republica Moldova, Andreea 
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Monica Biota, Partner PricewaterhouseCoopers Audit S.R.L., Andreia Stanciu, 

Director ACCA pentru Europa de Sud-Est, Mihai Grigore – secretar de stat Ministerul 

Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene, Dan Manolescu 

– Preşedinte, Camera Consultanţilor Fiscali, Steven Openshaw – Audit Partner, 

Deloitte România,  Adela Sova – deputy director for ACCA&ACA programs at 

Globaltraining România, Adrian Vascu – Prim-vicepreşedinte Uniunea Profesiilor 

Liberale, Paul Popovici – Director, Direcţia Audit Public Intern din cadrul ANAF, 

Cristina Gănescu – Decan, Universitatea Constantin Brâncoveanu Piteşti, 

reprezentanţi ai mass-media. 

Au onorat Congresul prin prezenţă şi participare la lucrări o serie de invitaţi 

străini, precum: Christopher Arnold - Head of SMP/SME and Research, IFAC, Benoît 

Vanderstichelen – Secretar general FIDEF, Hilde Blomme - Deputy CEO, 

Accountancy Europe,  Robert Stenhouse – Vice-preşedinte ACCA, Martin Manuzi – 

Director regional, ICAEW Viorel Dandara -  Preşedinte, ACAP Republica Moldova, 

Dolgii Vladimir - membru al Consiliului ACAP, Republica Moldova, Dmitry 

Yakovenko – Președinte, Institutul Național al Profesioniștilor Contabili, Manageri 

Financiari și Economiști din Federaţia Rusă, Krzysztof Burnos – Preşedinte şi Barbara 

Misterska-Dragan – Vicepreşedinte, PIBR Polonia, Hans van Damme - președintele 

Grupului de coordonare al Proiectului Common Content, Gerhard Ziegler – 

Preşedinte şi Reiner Veidt – CEO, Wirtschaftsprüferkammer, Germania, Paul 

Thompson – Director EFAA, Alain Burlaud – membru al Proiectului Common 

Content, Aurelija Lauruševičiūtė – Director Camera Auditorilor din Lituania, Donna 

Street – Preşedinte, Universitatea din Dayton, (IAAER), SUA, Chrisol Correia – 

Director Market Planning, Lexis Nexis Risk Solutions, Sabuhi Gulmammadov – Şef 

departament pregătire, acreditate şi relaţii internaţionale, Camera Auditorilor din 

Azerbaijan. 

 

Lucrările Congresului au fost moderate de jurnalistul economic Radu Soviani. 

În deschidere, dr. Ciprian Teodor Mihăilescu, preşedintele Camerei, a adresat 

participanţilor un mesaj de bun venit, în care a precizat: „Am organizat Congresul CAFR 

într-un moment cheie pentru profesia de auditor financiar atât la nivel național, cât şi 

internaţional, întrucât ne aflăm în acest moment la o răscruce. Avem în față atât oportunități 

cât și provocări. Oportunitățile pentru auditorii financiari români derivă din faptul că vor 

putea contribui, prin experienţa lor, la întărirea guvernanței corporative a entităților care sunt 

supuse auditului statutar, făcându-le mai performante și ajutându-le să se integreze mai bine în 

economia României”.  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Page | 3 

   

 

 

 
 

În continuare, în cadrul momentului festiv organizat cu ocazia Zilei Naţionale a 

Auditorului preşedintele Camerei a adresat felicitări tuturor auditorilor financiari şi a 

înmânat Premii Speciale, care au fost acordate membrilor cu cea mai îndelungată activitate, 

respectiv Maria Constantin şi Florian Bercea, precum şi celor mai tineri membri ai CAFR, 

Alina Domnişor şi Marius Cristian Botea. 

* 

* * 

 

Lucrările Congresului s-au desfăşurat sub forma a două sesiuni în plen şi au continuat 

cu patru ateliere profesionale. 

Astfel, prima sesiune în plen a avut ca subiect principal  „Cerinţe, scop şi utilitate 

privind auditul financiar în contextul Directivei 2014/56/UE”, iar la discuţiile care au fost 

moderate de Radu Soviani, au participat: Ciprian Teodor Mihăilescu, Robert Stenhouse, 

Christopher Arnold, Hilde Blomme, Paul Thompson, Krizstof Burnos, Şerban Toader. 
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„Suntem într-un moment în care asistăm la un val de  tehnologie, digitalizare în 

profesia noastră, care modifică modul în care facem lucrurile și, probabil, va trebui să 

reproiectăm auditul într-un mod fundamental.”, a afirmat Paul Thompson în cadrul 

discuţiilor. 

„Privind în perspectivă este foarte important să îmbrățișăm tehnologia și să ne pregătim 

pentru schimbări. Nu ne temem de schimbări, dacă vom fi pregătiți, digitalizarea și tehnologia 

vor crea oportunități pentru profesia noastră.”, a menţionat Hilde Bloome. 

Christopher Arnold a precizat faptul că: „Din perspectiva internațională, noul 

raport de audit, se concentrează mai mult asupra prezentărilor de informații, precum şi asupra 

percepției auditorilor în ceea ce privește identificarea riscurilor”.  

Concluzia care s-a desprins în urma discuţiilor a subliniat faptul că, modificările 

la nivel european întăresc rolul auditorului și în ceea ce privește bunul mers al 

economiei și chiar stabilitatea financiară, prin verificarea și controlul modului în care 

sunt folosite resursele financiare în fiecare moment al activităţii companiilor auditate. 

 

În continuare, a doua sesiune în plen a avut ca punct principal de discuţii: 

„Valenţe şi limite privind supravegherea auditului statutar prin prisma prevederilor 

Directivei 2014/56/UE”. S-au reunit la dezbateri Gerhard Ziegler, Ciprian Teodor 

Mihăilescu, Martin Manuzi, Hans Van Damme, Steven Openshaw, Andreea Monica 

Biota.  
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Pentru început Gerhard Ziegler a prezentat pe scurt sistemul de supraveghere a 

profesiei din Germania.  

Ca şi în cadrul primei sesiuni, discuţiile au fost interactive, invitaţii răspunzând 

întrebărilor adresate de Radu Soviani şi punctând principalele aspecte ale temei centrale a 

acestei sesiuni de lucru. 

,,Vom avea un nou mod de lucru. Urmează o perioadă în care va trebui să conlucrăm cu noul 

organism de supraveghere din România – ASPAAS, pe care îl vedem ca pe un partener în așa fel încât 

să ne putem desfășura activitatea în condiții de cea mai bună calitate în ceea ce privește misiunile 

desfășurate de către membrii noștri. În acelaşi timp, dorim să contribuim la creșterea încrederii opiniei 

publice în activitatea pe care o desfășoară auditorii statutari. O altă modificare importantă este 

întărirea rolului guvernanței corporative la entitățile de interes public. Profesia noastră va avea un rol 

foarte important prin includerea de membri ai corpului nostru profesional în Comitetele de audit.’’, a 

precizat Ciprian Teodor Mihăilescu. 

 

* 

* * 

 

 

După cele două sesiuni în plen, lucrările Congresului s-au desfăşurat în cadrul a patru 

ateliere profesionale astfel: 

Atelierul 1 - „Integritate şi independenţă – prezent şi perspective în contextul socio-

economic actual”.  

Moderatori Ana Dincă, membru al Comisiei de Auditori Statutari a CAFR şi conf. 

univ. dr. Daniel Botez, auditor financiar. 
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Temele prezentate şi discutate în cadrul atelierului au fost: 

1. „Înţelegerea costului operaţional în sectorul combaterii spălării banilor şi reacţia 

instituţiilor financiare” - Chrisol de Assis Correia, Director, Market Planning, 

LexisNexis Risk Solutions. 

2. „Controlul financiar intern în funcţie de departament, auditul financiar intern şi 

monitorizarea în cadrul autorităţilor federale (în sectorul public al economiei), în Rusia, la 

momentul actual” - Dmitry Yakovenko – Președinte, Institutul Național al 

Profesioniștilor Contabili, Manageri Financiari și Economiști din Federaţia Rusă 

3. „Independenţa auditorului în misiunile de asigurare – cerinţele reglementărilor 

europene” – Vasile Bulata, Senior Audit Partner, BDO Audit SRL.  

4. „Modificările Directivei 2011/16/UE din perspectiva auditorilor financiari şi a 

Codului etic al IFAC” - Danuţ Schwartz, Managing Partner, RSM România SRL. 

5. „Cultura organizaţională în auditul financiar” – ec. drd. Isabela Dragomir, 

Universitatea din Craiova. 

6. „Un drept contabil care face apel la raţionamentul profesional: o ameninţare sau o 

oportunitate pentru profesia contabilă?” – Alain Burlaud, membru al Proiectului 

Common Content, Conservatorul Naţional de Arte şi Meserii, Paris. 

7. „Probleme de etică în scandaluri financiare recente” – conf. univ. dr. Daniel Botez, 

auditor financiar. 

8. „Provocările auditorilor din Lituania: a accelera, a frâna sau a menţine echidistanţa?” 

- Aurelija Lauruševičiūtė, CEO, Camera Auditorilor din Lituania. 

 

 

Atelierul 2 – „Experienţe şi exigenţe privind auditul statutar în România” 

Moderatori: prof. univ. dr. Maria Manolescu, auditor financiar de onoare, prof. 

univ. dr. Tatiana Dănescu, auditor financiar. 
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Temele prezentate şi discutate au fost: 

1. „Impactul regulamentului UE privind auditul statutar al entităţilor de interes public” – 

Oana Laura Buhăescu, Director, Audit/Manufacturing/Assurance, Deloitte România. 

2. „Documentaţia – măsură a calităţii misiunii de audit financiar” – Alexandra Mutulescu, 

Audit Assistant Manager, Soter Audit SRL. 

3. „Impactul opiniei de audit în percepţia investitorilor – rezultate empirice pe B.V.B.” – lect. 

univ. dr. Ioan Ovidiu Spătăcean, Universitatea „Petru Maior”, Tg. Mureş. 

4. „Diferenţa dintre evaluarea contabilă şi cea fiscală şi colaborarea cu auditorul financiar” – 

Adrian Vascu, Prim-vicepreşedinte UPLR. 

5. „Evaluarea în spaţiul temporal a activelor în contextul auditului statutar” – Alexandru 

Teodor Coracioni, Altrix Consulting SRL. 

6. „Rapoartele de audit la societăţile pe piaţa de capital, la un an de la aplicarea ISA 700-720” – 

conf. univ. dr. Mirela Păunescu, auditor financiar. 

7. „Implicaţiile raportării integrate asupra auditului financiar” – Gabriela Alina Fanita, 

Director, PKF Finconta SRL. 

8. „Abordarea serviciilor de due diligence de către auditorul financiar, în contextul fuziunilor şi 

achiziţiilor” – Luminiţa Ristea, Managing partner, Nexia CRG Audit SRL. 

  

Atelierul 3 – „Riscurile în audit şi raportarea financiară în contextul provocărilor 

actuale” 

Moderatori: dr. Ciprian Teodor Mihăilescu, preşedintele CAFR, Martin Manuzi, 

Director regional ICAEW, conf. univ. dr. Mirela Păunescu, auditor financiar. 
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Temele prezentate şi discutate au fost: 

1. „Comitetele de audit din Europa Centrală şi de Est în faţa schimbării” – Martin 

Manuzi, Director regional ICAEW. 

2. „Impactul IFRS 16 - Contracte de leasing asupra raportărilor financiare şi riscurilor 

de audit” – Cristina Gabriela Guţu, Manager, Advisory Head of KPMG Training 

Academy, KPMG Audit SRL. 

3. „Inteligenta artificiala, tehnologia blockchain și monedele virtuale - riscuri specifice 

de audit” – conf. univ. dr. Mirela Păunescu, auditor financiar. 

4. „Riscurile IT – În responsabilitatea cui?” – Vlad Bălan, Manager, Deloitte Audit 

SRL. 

5. „Riscurile induse de atacurile cibernetice asupra  activității de audit financiar” – 

prof. univ. dr. Gheorghe Popescu, auditor financiar. 

6. „Impactul Regulamentului de Protecţie a Datelor cu Caracter Personal în Misiunea 

de Audit” – Andrei Stan, Partner, Moore Stephens KSC.  

7. „Riscurile generate de sistemul IT asupra misiunilor de audit” – lect. univ. dr. 

Sorin Vînătoru, Universitatea din Craiova. 

8. „Cum pot fi diminuate riscurile în auditul intern printr-un management adecvat?” – 

Mircea Poenaru, auditor financiar. 

9. „Tranzacţiile cu părţi afiliate – riscuri şi responsabilităţi pentru trinomul 

guvernanţă, management şi auditor financiar” – Marian Anghelache, Focus Audit SRL. 

7. „Frauda – rezultatele sondajului Ernst&Young din 2017 şi metode de combatere a 

acesteia” -  Irina Chiriac, Senior Manager, Ernst&Young Assurance Services. 

 

Atelierul 4 – „Auditul financiar la IMM-uri – între oportunitate şi necesitate” 

Moderatori: prof. univ. dr. Ana Morariu, ASE Bucureşti, auditor financiar de 

onoare, dr. Clemente Kiss, Senior Manager în cadrul Departamentului de Audit, 

KPMG România. 
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Temele prezentate şi discutate au fost: 

1. „Profesia de auditor financiar – experienţe, exigenţe şi provocări actuale” – Christopher 

Arnold, Head of SME/SMP and Reaserch, IFAC  

2. „Auditul la IMM-uri – între oportunitate și necesitate” - Robert Stenhouse, 

vicepreşedinte ACCA. 

3. „Beneficiile extinderii activităţii de audit pentru IMM-uri” - Madeline-Dalila 

Alexander, Audit Partner, Deloitte Audit SRL. 

4. „Analiza independenței auditorului financiar în spațiul eticii profesionale” – Florin Epure, 

Audit Partner, Audit One SRL. 

5. „Auditul IMM-urilor - între oportunitate și necesitate”- Paul Thomson, Director EFAA. 

6. „Cum se realizează auditarea IMM-urilor: aspecte problematice şi posibilităţi de soluţionare” 

– Hilde Blomme, Deputy CEO, Accountancy Europe. 

7. „Auditarea IMM-urilor: surmontarea dificultăţilor pentru îmbunătăţirea calităţii” – Chilea 

Ella Cristina, Mazars România SRL. 

8. „Situația IMM-urilor din România 2013-2016” – Mirela Burlacu, Business Developer, 

Keysfin SRL. 

9. „Auditul - între oportunitate și necesitate” - Benoit Vanderstichelen, Preşedinte FIDEF. 

10. „Auditul  financiar pe domenii specializate - provocări, oportunități și limite pentru IMM-

uri” – prof. univ. dr. Ana Morariu, preşedintele Comitetului Ştiinţific al Congresului, auditor 

de onoare. 

11. „Auditul financiar la IMM-uri: de la limitare la oportunitate” – dr. Clemente Kiss, 

Senior Manager în cadrul Departamentului de Audit, KPMG România.  

Lucrările prezentate în cadrul celor patru ateliere se găsesc aici. 

 

* 

* * 

 

 

https://congres.cafr.ro/ateliere/
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Lucrările Congresului s-au încheiat în cadrul unei sesiuni în plen, în care conf. 

univ. dr. Gheorghe Ialomiţianu, prim-vicepreşedinte al Consiliului şi dr. Ciprian 

Teodor Mihăilescu, preşedintele Camerei, au declarat: 

 

„Ţin să îi felicit pe toţi participanţii la Congres, precum şi pe cei care au prezentat 

lucrări în ateliere. Au fost discuţii foarte interesante şi, cred că pe viitor, vom avea multe de 

rezolvat.  

Avem asigurări de la ministrul finanţelor, dl. Ionuţ Mişa, că vom beneficia şi în 

continuare de sprijinul Ministerului Finanţelor Publice în legătură cu elaborarea legislaţiei 

secundare şi referitor la funcţionarea ASPPAS.  Dorim o conlucrare fructuoasă cu MFP, pe un 

făgaş normal, şi sunt convins ca va fi o relaţie de normalitate. Nu în ultimul rând, îmi doresc ca 

profesia noastră să devină partenerul mediului de afaceri şi al instituţiilor publice.”, a spus 

conf. univ. dr. Gheorghe Ialomiţianu. 

  

„Felicit Comitetul de organizare şi, în mod special, Comitetul ştiinţific pentru efortul 

depus în selectarea temelor, care s-au dovedit de foarte mare interes şi consider că rezultatele 

acestui Congres sunt unele bune. De asemenea, sunt deosebit de încântat de participarea şi 

implicarea partenerilor noştri din străinătate şi am convingerea că, prin participarea 

personalităţilor marcante ale profesiei atât din România, cât şi din străinătate, şi următorul 

Congres va reprezenta un eveniment cu un înalt grad de profesionalism.”, a menţionat dr. 

Ciprian Teodor Mihăilescu în încheiere. 

 

* 

* * 

Temele de strictă actualitate abordate, în special cele cu privire la noutăţile 

aduse profesiei de Directiva Europeană 56/2014 de modificare a auditului, dezbătute în 

cadrul lucrărilor Congresului, au captat atenţia mass media.  

Drept urmare, pentru a informa publicul interesat, dr. Ciprian Teodor 

Mihăilescu, preşedintele Camerei împreună cu conf. univ. dr. Gheorghe Ialomiţianu, 

prim-vicepreşedinte al Consiliului au fost invitaţi în studioul B1TV, pentru o discuta 

despre noutăţile şi provocările profesiei cu jurnalistul Radu Soviani. 

 

Puteţi urmări înregistrarea emisiunii aici. 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=_684pJx2hck

