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IMPORTANT PENTRU AUDITORI
Conferinţa anuală a Camerei Auditorilor Financiari din România
Page | 2

În cotidianele „Adevărul” - ediţia din 26-28 februarie 2016 şi „România Liberă” –
ediţia din 26 februarie 2016 a fost publicat anunţul privind convocarea Conferinţei ordinare a
Camerei Auditorilor Financiari din România din data de 26 martie 2016, pe care îl redăm mai
jos:
CAMERA AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMÂNIA, persoană juridică
autonomă, înfiinţată, organizată şi funcţionând ca organizaţie profesională de utilitate
publică fără scop patrimonial, în baza art. 5 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 75/1999
privind activitatea de audit financiar, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu sediul
în Bucureşti, Str. Sirenelor nr. 67-69, Sector 5, cod de identificare fiscală 12134075 („Camera”
sau „CAFR”) transmite următorul anunţ:
Consiliul Camerei, în conformitate cu dispoziţiile art. 9 din Regulamentul de organizare
şi funcţionare a CAFR, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 433/2011,
CONVOACĂ
Conferinţa ordinară anuală a Camerei în data de 26 martie 2016 orele 9,30, în
Bucureşti, Şos. Vitan-Bârzeşti, nr. 7D, sector 4, în incinta RIN Grand Hotel.
Accesul în sală se face între orele: 8,30 – 9,30.
La Conferinţă participă şi pot avea drept de vot doar membrii Camerei înscrişi în Lista
finală cu auditorii financiari care și-au îndeplinit toate obligațiile față de Cameră la data de 31
decembrie 2015, conform art. 4 din Normele privind participarea auditorilor financiari la
Conferinţa ordinară a Camerei Auditorilor Financiari din România organizată în anul 2016, aprobate
prin Hotărârea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari nr. 3/2016, publicată pe site-ul CAFR1.
În cazul neîndeplinirii condiţiilor de validitate conform art. 10 alin. (1) din
Regulamentul de organizare şi funcţionare a CAFR, aprobat prin HG nr. 433/2011 a doua
convocare a Conferinţei se stabileşte pentru data de 26 martie 2016 ora 10,00 la aceeaşi adresă
şi cu aceeaşi ordine de zi.
Ordinea de zi a Conferinţei este următoarea:
1. Prezentarea şi dezbaterea următoarelor materiale:
a) Raportul anual de activitate al Consiliului Camerei pentru anul 2015;
b) Situaţiile financiare anuale ale Camerei la data de 31 decembrie 2015;
c) Raportul Comisiei de auditori statutari a Camerei asupra situaţiilor
financiare încheiate la 31 decembrie 2015 ale Camerei;

1

http://www.cafr.ro/uploads/Lista%20finala%20Conferinta%20CAFR%202016%20PT%20SITE-360b.pdf

d) Execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli pentru exerciţiul financiar
încheiat la data de 31 decembrie 2015;
e) Bugetul de venituri şi cheltuieli pentru anul 2016;
f) Programul de activităţi al Consiliului Camerei pentru anul 2016.
2. Aprobarea raportului anual de activitate al Consiliului Camerei pentru anul 2015;
3. Aprobarea situaţiilor financiare anuale ale Camerei la data de 31 decembrie 2015;
4. Aprobarea execuţiei bugetului de venituri şi cheltuieli pentru exerciţiul financiar
încheiat la data de 31 decembrie 2015;
5. Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2016;
6. Aprobarea programului de activităţi al Consiliului Camerei, pentru anul 2016
7. Informare privind adoptarea Hotărârii Consiliului Camerei Auditorilor Financiari
din România nr. 58/2015 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Camerei Auditorilor
Financiari din România nr. 72/2006 privind periodicitatea desfăşurării congreselor profesiei
de auditor financiar din România.
8. Diverse.
Pentru informaţii suplimentare privind organizarea Conferinţei, vă rugăm să vă
adresaţi Camerei Auditorilor Financiari din România la telefon nr: 021 410 74 43 interior 103,
107 sau 108, mobil: 0749/011 145, e-mail: conferinta@cafr.ro și să accesaţi informaţiile
publicate pe site-ul www.cafr.ro.
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Raportul de audit și Raportul de activitate
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Având în vedere că se apropie perioada de finalizare a auditurilor, vă rugăm să fiți
foarte riguroși la emiterea Rapoartelor de audit, în conformitate cu Standardele Internaționale
de Audit adoptate de Cameră și cu cerințele Contractului (Scrisorii de misiune).
De asemenea, având în vedere că termenul de depunere a Raportului de activitate
aferent anului 2015 este 31.03.2016, pentru a fluidiza procesul de depunere şi pentru a evita
blocarea sistemului informatic, reiterăm rugămintea să îl completaţi şi să îl depuneţi în timp
util.
Pentru eventuale probleme întâmpinate la completare sau depunere, vă rugăm să ne
contactaţi la următoarele numere de telefon:
Pentru probleme profesionale – Departamentul de Monitorizare şi Competenţă
Profesională: 0730.992.448
Pentru probleme legate de completarea Raportului – Departamentul Servicii pentru
membri: 0730.992.228
Pentru probleme tehnice – I.T. CAFR: 0756.133.173
Reprezentanţa regională IAŞI (judeţele: Bacău, Botoşani, Iaşi, Neamţ, Suceava, Vaslui,
Brăila, Galaţi, Vrancea): 0731.031.030
Reprezentanţa regională BRAŞOV (judeţele: Braşov, Covasna, Harghita, Mureş,
Prahova, Sibiu): 0731.031.029
Reprezentanţa regională CLUJ-NAPOCA (judeţele: Alba, Bihor, Bistriţa-Năsăud, Cluj,
Maramureş, Satu Mare, Sălaj): 0756.133.170
Reprezentanţa regională TIMIŞOARA (judeţele: Arad, Caraş-Severin, Hunedoara,
Timiş): 0731.031.028

Cursuri de pregătire profesională nestructurate
În data de 17 februarie 2016, la sediul reprezentanţei regionale Timişoara, CAFR a
organizat un curs de pregătire profesională nestructurată cu tema „Modificările aduse de
Codul fiscal începând cu anul 2016 în zona impozit pe profit, impozit pe veniturile
microîntreprinderilor, impozit pe venit, contribuţii sociale, impozit pe veniturile
nerezidenţilor, TVA, impozite şi taxe locale”.
Cursul a demarat cu o sesiune de discuţii cu privire la profesia de auditor financiar,
moderată de Ioan Minda, membru al Consiliului, şi a continuat cu tema susţinută de Radu
Cristian Rădulescu, consultant fiscal.
Nivelul mediu al onorariului orar
rezultat din inspecțiile de calitate efectuate în anul 2015
Potrivit prevederilor Hotărârii nr. 49 din 12.12.2013, pentru aprobarea Normelor
privind revizuirea calității activității de audit financiar și a altor activități desfășurate de
auditorii financiari, art. 11, litera „h”, „până la data de 15 februarie a fiecărui an, Camera
Auditorilor Financiari din România va publica pe site-ul propriu nivelul mediu al onorariului orar
rezultat din inspecțiile de calitate efectuate în exercițiul anterior”.
În urma inspecţiilor de calitate efectuate de Departamentul de Monitorizare şi
Competenţă Profesională, în anul calendaristic 2015, asupra misiunilor de audit efectuate de
membrii CAFR în anul 2014, a rezultat un nivel mediu al onorariul orar în valoare de 91
lei/oră.
Grup de lucru CAFR în domeniul combaterii spălării banilor
În baza Hotărârii Consiliului nr. 68 din 21 decembrie 2015 pentru aprobarea Normelor
privind instituirea de către auditorii financiari a măsurilor de prevenire şi combatere a
spălării banilor şi a finanţării terorismului, în cadrul CAFR activează un grup de lucru care va
elabora „Ghidul de bune practici pentru raportarea de către auditorii financiari a tranzacţiilor
suspecte de spălare a banilor şi de finanţare a terorismului”. (click aici)
Din grupul de lucru fac parte specialiști din cadrul unor firme de audit și reprezentanți
ai autorităților de reglementare în domeniu, iar activitatea sa se desfășoară sub directa
coordonare a Consiliului CAFR.
Vom reveni cu detalii!
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EVENIMENTE PROFESIONALE INTERNE
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Forumul strategic pentru profesia contabilă – Reţeaua pentru asigurarea calităţii
În cadrul Forumului Strategic pentru Profesia Contabilă (APSF), CAFR a iniţiat
Reţeaua pentru Asigurarea Calităţii (QAN).
Camera împreună cu Institute of Chartered Accountants in England and Wales
(ICAEW) a organizat în perioada 24 – 25 februarie 2016, la JW Marriott Grand Hotel, un
seminar profesional axat pe cooperarea cu organismele de supraveghere, pe structura
procesului de revizuire a calităţii, pe abordarea evaluării sistemului de control al calităţii, pe
revizuirea dosarului de audit şi a conţinutului şi structurii documentelor de lucru legate de
asigurarea calităţii.
Evenimentul a fost interactiv, iar pe parcursul celor două zile s-au identificat subiecte
potrivite pentru un manual comun de metodologie şi de monitorizare a auditului.
Seminarul a debutat în data de 24 Februarie 2016, când a fost organizată o masă
rotundă, a cărei temă s-a focalizat pe una dintre inițiativele importante ale Forumului
Strategic al Profesiei Contabile privind stabilirea unei Rețele de Calitate a Auditului care să
urmărească elementele unei educații unitare şi a susținerii bunelor practici în activitatea de
audit. Discuțiile din cadrul evenimentului au vizat în principal creșterea calității auditului
financiar al entităților ce nu sunt de interes public, pentru a se alinia Directivei 2014/56/CE de
modificare a Directivei 2006/43/CE şi a Regulamentului 2014/537/CE.
Alături de Directorul Regional ICAEW Europa, Martin Manuzi, şi alţi membri ai
ICAEW, la masa rotundă s-au reunit reprezentanţi ai organismelor profesionale, ai
autorităţilor de reglementare, ai mediului academic şi ai mediului de afaceri din ţară, precum
Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF), Camera de Comerţ şi Industrie a României
(CCIR), Consiliul pentru Supravegherea în Interes Public a Profesiei Contabile (CSIPPC),
Ministerul Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri (MECRMA), Oficiul
Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor (ONPCSB), Curtea de Conturi a
României, TPA Horvath, Roedl, Mazars România, KPMG Audit SRL, BDO Audit, Deloitte
România, PricewaterhouseCoopers România.
În agenda de lucru a mesei rotunde au fost incluse:
1. Introducere în activitatea Forumului Strategic pentru Profesia Contabilă –
dezvoltarea unor grupuri de lucru APSF pe tema asigurării calităţii şi au fost prezentate
obiectivele grupului de lucru APSF şi ale întrunirii Organisme Profesionale (PAO) –
Organisme de Supraveghere (POB);
2. Puncte de vedere din partea POB şi comentarii de la PAO referitoare la
implementarea reformei auditului în UE în ceea ce priveşte supravegherea în interes public şi
asigurarea calităţii;

3. Prezentarea reţelei pentru Asigurarea Calităţii (QAN):
- Prezentarea PAO cu privire la propunerile legate de QAN
- Solicitarea punctului de vedere al POB cu privire la priorităţile QAN, inclusiv
provocările cheie legate de controlul de asigurare a calităţii
- Potenţiala implicare continuă a POB în reţeaua QAN
4. O scurtă dezbatere pe alte teme legate de cooperare internaţională
ICAEW a descris metodologia de monitorizare a auditului şi a comparat abordarea
monitorizării adoptată de diverse organisme profesionale PAO.
A doua zi, 25 februarie 2016, evenimentul a continuat cu o sesiune de dezbateri în care
ICAEW a împărtăşit din experienţa sa de cooperare cu organismul de supraveghere a
profesiei din Marea Britanie. A fost explicat modul în care este înţeles actualmente că vor fi
implementate Regulamentul UE de Audit şi Directiva în Marea Britanie (EU Audit
Regulation and Directive - ARD). La discuţii au participat reprezentanţi ai profesiei de audit
de pe plan internaţional: Institutul Contabililor Autorizaţi din Anglia şi Ţara Galilor
(ICAEW), Institutul Contabililor Publici Autorizaţi din Bulgaria (IDES), Institutul Contabililor
Publici Autorizaţi din Grecia (SOEL), Asociaţia Contabililor şi Auditorilor Profesionişti din
Republica Moldova (ACAP), Camera Naţională a Auditorilor Statutari din Polonia (KIBR),
Camera Auditorilor din Slovacia (SKAU), Camera Contabililor Publici Autorizaţi din Turcia.
S-au adus în discuţie problemele pe care fiecare organism profesional participant se
aşteaptă să le întâlnească în activitate de zi cu zi, odată cu intrarea în vigoare a Directivei,
cum ar fi:
- Firmele şi entităţile auditate în aria de aplicabilitate a monitorizării POB şi POA;
- Potenţiala divizare a responsabilităţilor la firmele cu audituri de interes public;
- Aranjamente pentru înregistrarea firmelor şi sancţiuni;
- Modificări ale responsabilităţilor cu privire la cursurile/calificările de audit
Camera Auditorilor Financiari din România a fost reprezentată la eveniment de conf.
univ. dr. Gabriel Radu, preşedinte, dr. Ciprian Mihăilescu, prim vicepreşedinte al
Consiliului, Clemente Kiss, vicepreşedinte al Consiliului, Cristina Cerbu, director executiv şi
membrii Departamentului de Monitorizare şi Competenţă Profesională din cadrul
executivului CAFR.
*
**
Prezentarea Forumului Strategic al Profesiei Contabile şi a Reţelei pentru Asigurarea
Calităţii
Forumul Strategic al Profesiei Contabile este o inițiativă a ICAEW şi este un eveniment
anual care reuneşte instituții de reglementare, instituții de supraveghere a activității de audit
statutar, precum și organisme profesionale din Europa Centrală şi de Sud Est, pentru a

Page | 7

discuta direcțiile strategice, inovațiile şi cooperarea internațională, în domeniul activității de
audit financiar.
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În ultimul an, APSF a creat grupurile de lucru care oferă participanţilor ocazia să
aprofundeze cooperarea internaţională în domenii specifice, în vederea unei colaborări mai
strânse. Grupul de lucru include organisme profesionale din Bulgaria, Cehia, Ungaria,
Republica Moldova, România şi Turcia şi şi-a luat angajamentul de a lansa Reţeaua pentru
Asigurarea Calităţii (QAN). Această reţea va defini termenii de cooperare în următoarele
domenii:
• Structura şi bazele de finanţare ale sistemelor de asigurare a calităţii;
• Politici, proceduri, metodologii, sisteme software, practici de lucru;
• Materiale de referinţă şi suport (manuale, linii directoare, fişe ajutătoare, alerte,
actualizări);
• Nevoile de formare pentru entităţile care inspectează PAO;
• Nevoile de formare şi de dezvoltare profesională continuă pentru auditorii statutari.
QAN va beneficia de experienţa ICAEW în ceea ce priveşte coordonarea programului
şi colaborarea cu PAO pentru a identifica şi dezvolta zonele cheie de prioritate. Reţeaua va fi
finanţată direct de către organismele PAO participante, acumulând anumite resurse limitate
definite, pentru a beneficia de activitatea grupului lărgit.

NOUTĂȚI ÎN PLAN EXTERN
Catedra de „Contabilitate și analiză economică” a Academiei de Studii Economice a
Moldovei (ASEM), în parteneriat cu Association of Chartered Certified Accountants
(ACCA), Asociația Contabililor și Auditorilor Profesioniști (ACAP) din Republica Moldova
Page | 9
și KPMG Moldova organizează pe data de 1 aprilie 2016 Conferinţa Ştiinţifică
Internaţională, ediţia a V-a, cu tema: „Paradigma contabilității și auditului: realități
naționale, tendințe regionale și internaționale”.
Conferința este dedicată Zilei Profesionale a Contabilului din Republica Moldova și
aniversării celor 25 ani de la fondarea ASEM și se va desfășura la Chișinău.
Scopul Conferinței este de a oferi oportunitatea reunirii mediului academic cu
profesioniștii din domeniul contabilității și auditului și generarea unor dezbateri științifice
privind problemele legate de contabilitate, audit și analiză economică. De asemenea, organizatorii
îşi propun să împărtăşească din experiențele, reușitele, dificultățile și soluțiile pentru unele
aspecte deficiente în înțelegerea IFRS și a noilor Standarde Naţionale de Contabilitate, dar și cele
mai bune practici regionale și internaționale în domeniu.
Lucrările se vor desfăşura pe următoarele direcţii de cercetare:

Practica şi teoria contabilităţii: situaţia Republicii Moldova şi direcţii de
modernizare

Înţelegerea şi aplicarea IFRS. Guvernanţa corporativă

Educaţia contabilă şi conformitatea cu bunele practici internaţionale

Oportunităţi de dezvoltare a activităţii de audit în Republica Moldova

Analiza economico-financiară în evaluarea performanţei de afaceri şi
stabilirea tendinţelor de dezvoltare ale entităţii

Etica în profesia contabilă.
Articolele Conferinţei se vor publica în volumul de lucrări ştiinţifice ale Conferinţei.
Se vor selecta articole în vederea publicării în Revista „Audit Financiar” editată de
Camera Auditorilor Financiari din România, indexată Cabell’s, EBSCO, ERIH PLUS,
ProQuest, RePEc, Ulrich’s (www.revista.cafr.ro).
NU SE PERCEPE TAXĂ DE PARTICIPARE SAU TAXĂ DE PUBLICARE!
Important:
- Termenul pentru transmiterea lucrărilor: 1 martie 2016
- Notificarea acceptării/respingerii lucrărilor: autorii vor fi informaţi în 1-5 zile
- Lansarea Volumului de lucrări ştiinţifice: 1 aprilie 2016
- Selectarea lucrărilor pentru publicare în Revista „Audit Financiar”: 5 aprilie 2016
Pentru toate informațiile:
Academia de Studii Economice din Moldova – site: ase.md
Liliana Lazari, tel: +373.22.402759; +373.22.402760; mobil: +373.796.28.291, e-mail: catedra.cae@ase.md
Asociația „ACAP RM” – site: acap.md
Marina Şelaru, tel: +373.22.54.14.12; +373.22.22.19.25; mobil: +373.691.63.968, e-mail: info@acap.md

Partener al evenimentului Camera Auditorilor Financiari din România

Consultare publică privind raportarea nefinanciară
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Comisia Europeană a lansat o consultare publică cu privire la raportarea
nefinanciară pe care urmează să o realizeze entităţile aflate sub incidenţa Directivei
2014/95/UE, de modificarea Directivei 2013/34/UE în ceea ce priveşte prezentarea de
informaţii nefinanciare şi de informaţii privind diversitatea de către anumite întreprinderi şi
grupuri mari.
Consultarea are ca obiectiv colectarea de opinii de la părţile vizate, privind
metodologia de raportare a informaţiilor nefinanciare de către anumite companii mari din
diferite sectoare de activitate.
Sunteţi invitaţi să răspundeţi la chestionarul elaborat de Comisia Europeană până la
data de 15 aprilie 2016 la următoarea adresă:
http://ec.europa.eu/finance/consultations/2016/non-financial-reportingguidelines/index_en.htm

Apariţia revistei „Audit Financiar” nr. 3/2016
Din sumar: „Identificarea dificultăţilor întâmpinate de profesia contabilă în accesarea
documentelor în contextul economiei digitale din România”, „Auditul securităţii pentru
sistemele informatice bazate pe Cloud”; „Perspectiva mediului de afaceri asupra preţurilor de
transfer şi a legislaţiei conexe în domeniu”; „Beneficii şi provocări privind aplicarea normelor
IFRS: experienţa economiilor emergente”; „Impactul structurii consiliilor de administraţie sau
de supraveghere asupra performanţei societăţilor bancare”; „Practici contabile privind
reducerile de preţ. Limite şi direcţii de acţiune pentru o legislaţie modernă”.

În luna februarie a fost schimbat conţinutul paginii web a revistei. Una dintre
îmbunătăţiri vizează posibilitatea căutării articolelor după diferite criterii (de exemplu nume
autor, cuvinte din titlu sau din rezumat, cuvinte cheie). Tot în această lună revista a devenit
membru „Cross Ref”. Aceasta presupune codificarea articolelor folosind un simbol unic, ce
este disponibil pe termen nelimitat. Un alt avantaj este folosirea serviciului „Cross Link”,
datorită căruia autorii noştri au certitudinea că citările vor fi alocate corect articolelor lor.
Vă reamintim că primirea articolelor pentru revistele „Audit Financiar” (indexată în
mai multe baze de date internaţionale) şi „Practici de Audit” se face în regim continuu.
Pentru mai multe informaţii vă rugăm să accesaţi pagina web: revista.cafr.ro
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