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CEL DE-AL IV-LEA CONGRES AL PROFESIEI DE AUDITOR DIN ROMÂNIA 

Provocările profesiei de auditor – acţiuni pentru implementarea reglementărilor europene 

 

La data de 23 octombrie 2015 Camera Auditorilor Financiari din România organizează 

cel de-al IV-lea Congres al profesiei de audit din România, cu tema Provocările profesiei de 

auditor – acţiuni pentru implementarea reglementărilor europene. 

Congresul se înscrie într-o arie de preocupări ancorate în realitate şi îşi propune ca, 

prin participarea unor profesionişti recunoscuţi din ţară şi din străinătate, a unor 

reprezentanţi ai organismelor profesionale, ai autorităţilor de reglementare, ai mediului 

academic şi de afaceri, membri ai organizaţiei noastre profesionale, să contureze o percepţie 

corectă şi productivă asupra modului de aplicare a noilor reglementări europene, să pună în 

atenţie cele mai bune interpretări şi practici în domeniu, să evidenţieze cele mai eficiente 

soluţii pentru asimilarea și implementarea acestora. 

În cadrul acestui eveniment va fi marcată şi sărbătorirea, pentru a 10-a oară de la 

instituire, Zilei Naţionale a Auditorului Financiar din România, prilej de a aduce cuvenitul 

omagiu membrilor acestei profesii, care se bucură de un binemeritat prestigiu în societatea 

românească. 

Informaţiile privind acest eveniment se regăsesc pe pagina dedicată Congresului a site-

ului CAFR şi vor fi actualizate periodic. 

 

Pentru detalii (click aici) 

http://www.cafr.ro/pagina.php?id=160
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Procesul de transpunere a Directivei 2014/56/UE 

 

Stimați colegi, așa cum ați mai fost informați, procesul de transpunere a Directivei 

2014/56/UE se află în desfășurare.  

Faţă de etapele asupra cărora s-a făcut referire în buletinele informative anterioare, în 

perioada aprilie-mai, la solicitarea CAFR, au continuat întâlnirile pe această temă între 

Cameră şi CSIPPC. 

Discuţiile purtate în cadrul întâlnirilor s-au axat asupra Proiectului de act normativ, 

propus de CSIPPC, pe articole. 

Pe baza discuțiilor purtate până în prezent, Camera se așteaptă ca proiectul de 

transpunere a prevederilor europene la nivel național, să fie elaborat în spiritul Directivei și 

să realizeze următoarele obiective principale: 

1. O supraveghere corectă şi transparentă a activităţii de audit statutar; 

2. Consolidarea rolului şi a atribuţiilor organismului de supraveghere într-o manieră 

transparentă în interesul public; 

3. Stabilirea tuturor atribuţiilor delegate Camerei Auditorilor Financiari din România, 

prin lege, în mod corect şi transparent pe baza experienței și a profesionalismului dovedite de 

la înființare până în prezent, conform prevederilor Directivei; 

4. Modificarea cadrului legislativ existent, respectiv OUG 75/1999, în conformitate cu 

actul normativ care va transpune Directiva 2014/56/UE și ţinând cont de toate activitățile 

desfășurate de către auditori, pe lângă activitatea de audit statutar; 

5. Consolidarea profesiei de auditor, respectiv a organismului profesional Camera 

Auditorilor Financiari din România. 

 

După cum se ştie, transpunerea Directivei 2014/56/UE la nivel național prin Lege va 

genera un impact pozitiv în ceea ce privește interesul public doar în rândul profesiei de 

auditor, în principal prin creșterea gradului de transparență decizională, ca urmare a 

discuțiilor și dezbaterilor ce vor fi purtate în cadrul celor două Camere ale Parlamentului. 

 

În momentul în care proiectul legislativ pentru transpunerea Directivei 2014/56/UE se 

va finaliza și se va afla spre consultare publică, vă vom informa cu promptitudine și, dacă se 

impune, vom solicita observațiile și propunerile dumneavoastră pe bază de chestionar. 
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Grup de lucru pentru implementarea 

Standardelor Internaționale de Audit Intern 

 

Biroul Permanent al CAFR, întrunit la data de 9 aprilie a.c., a aprobat semnarea unui 

acord de colaborare în procesul de consolidare a funcţiilor de audit financiar şi audit intern, 

între organismul nostru profesional şi Asociaţia Auditorilor Interni din România (AAIR). 

Vă informăm că Acordul a fost încheiat la 07.05.2015 şi, în baza acestuia, în procesul de 

consolidare a funcţiilor de audit financiar şi audit intern, CAFR derulează un proiect care are 

ca scop elaborarea „Ghidului privind implementarea Standardelor Internaţionale de Audit 

Intern.”  

Pentru îndeplinirea acestui obiectiv CAFR propune constituirea unui Grup de lucru 

din care, alături de reprezentanţi ai Consiliului şi Executivului Camerei, să facă parte şi 

specialişti practicieni în auditul intern, care să contribuie la redactarea materialului şi la 

susţinerea implementării sale. 

Colaborarea cu membrii Grupului de lucru presupune participarea la elaborarea unor 

secțiuni din acest proiect, discutarea acestora cu reprezentanți ai CAFR și AAIR, precum şi 

susţinerea ulterioară a proiectului. 

 

Acordul de colaborare integral (click aici) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.cafr.ro/uploads/Acord%20CAFR%20-%20AAIR-90ff.pdf
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Statutul profesiilor liberale 

 

Camera Auditorilor Financiari din România, în virtutea obligaţiilor care îi revin de a 

apăra principiile de bază ale profesiei, între care independenţa are un loc prioritar, precum şi 

de a veghea la asigurarea unui statut corect şi echitabil în raport cu instituţiile statului este 

profund implicată în discuţiile pe tema atât de sensibilă a obligaţiilor fiscale ale profesiilor 

liberale şi se declară ferm în favoarea adoptării unor reglementări corecte şi eficiente, 

rezultate în urma unei analize profesioniste, a evaluării realiste a impactului pe care îl pot 

avea noile măsuri fiscale. 

Astfel, între actele normative aflate în dezbatere, proiectul de lege privind anularea 

unor obligaţii fiscale şi cel de modificare a Codului Fiscal prezintă un interes deosebit pentru 

profesiile liberale. 

Unele din reglementările de natură fiscală propuse privind impozitarea profesiilor 

liberale, din categoria cărora face parte şi profesia de auditor financiar, au făcut obiectul unor 

dezbateri în cadrul Adunării Generale Extraordinare a Uniunii Profesiilor Liberale din 

România (UPLR) din 13 mai a.c., unde Camera Auditorilor Financiari din România a fost 

reprezentată prin lect. univ. dr. Mirela Păunescu, vicepreşedinte al Consiliului CAFR. 

În aceeași sferă de interes s-au aflat şi discuţiile informale organizate sub forma unei 

mese rotunde de către Confederaţia Naţională a Patronatelor din România, la 14 mai 2015. 

Din partea CAFR la aceste dezbateri a participat lect. univ. dr. Gabriel Radu, preşedinte. 

Tematica abordată s-a axat pe punerea în evidenţă a unor soluţii referitoare la 

campania derulată sub genericul „Profesiile liberale şi cedenţii de drepturi de autor în 

pericol?”. În context,  s-au formulat argumente pentru menţinerea şi consolidarea statutului 

profesiilor libere şi a regimului drepturilor de autor în noul cod fiscal. 

Dintre subiectele discutate în cadrul întâlnirii a vizat și unele prevederi neclare din 

actualul şi din noul Cod Fiscal propus, care pot produce confuzii şi interpretări în practică şi 

aduce prejudicii atât entităţilor, cât şi în general contribuabililor, ceea ce contravine însuşi 

scopului pe care şi l-au propus iniţiatorii modificărilor legislative în cauză. 

Camera Auditorilor Financiari din România – prezenţă activă în apărarea principiilor 

de bază ale profesiei - se alătură şi sprijină aceste demersuri având în vedere că specialiştii 

din acest domeniu de activitate, sunt în primul rând în slujba interesului public. 

 

În măsura în care dumneavoastră aveți propuneri sau recomandări vă rugăm să le 

înaintați la adresele:  servicii.membri@cafr.ro și cafr@cafr.ro.  

 

 

 

 

 

mailto:membri@cafr.ro
mailto:cafr@cafr.ro
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În curând, reprezentanţa zonală a CAFR la Timișoara 

 

Pentru o eficienţă sporită în comunicarea cu membrii din ţară, consultarea acestora 

asupra celor mai importante probleme ale organismului nostru profesional, diseminarea 

rapidă a hotărârilor Consiliului, precum şi distribuirea materialelor editate în sprijinul 

auditorilor şi stagiarilor, în cursul lunii iunie a.c., la Timișoara, va fi deschisă cea de a patra 

reprezentanţă zonală a Camerei Auditorilor Financiari din România, cele înfiinţate anterior 

având sediile la Iaşi, Braşov și Cluj-Napoca.  

Sediul noii reprezentanţe se va afla la dispoziţia auditorilor financiari, a firmelor de 

audit şi a stagiarilor din judeţele de vest: Arad, Caraș Severin, Hunedoara și Timiș.  

Odată cu înfiinţarea noii reprezentanţe, membrii Camerei şi stagiarii vor beneficia 

prompt de avantajul unei legături mai operative pentru rezolvarea problemelor legate de 

obţinerea vizelor anuale, depunerea rapoartelor de activitate, actualizarea datelor din 

evidenţa aferentă Registrului Public al Auditorilor, organizarea şi desfăşurarea pregătirii 

profesionale continue. 

Cu acest prilej, la 19 iunie a.c., în sediul noii reprezentanţe se va desfăşura şedinţa 

Consiliului CAFR. 

 

Vom reveni cu amănunte. 

 

 

 

Cursuri suplimentare de pregătire profesională 

 

În perioada 23-26 iunie 2015 Camera Auditorilor Financiari din România va organiza 

cursuri de pregătire suplimentară pentru persoanele care, în urma inspecţiilor de calitate, au 

obţinut calificativele B, C sau D. 

 

Tematica şi bibliografia vor fi stabilite în curând şi vom reveni cu detalii. 
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Conferința Organizației pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică 

 

La 27 aprilie 2015 Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică (OECD) 

împreună cu Ministerul Justiţiei şi Cancelaria primului ministru, în parteneriat cu Deloitte,  

Ernst&Young România, Camera de Comerţ a Statelor Unite ale Americii în România 

(AmCham), Centrul Român de Politici Europene şi Camera de Comerţ a Marii Britanii în 

România (BRCC), a organizat la Palatul Victoria Conferinţa cu tema „Integritatea în afaceri în 

România: provocări, bune practici şi perspective”. 

Din partea Camerei Auditorilor Financiari din România, la eveniment au participat 

Andrei Clim, inspector principal, și Miruna Bălan, inspector, din cadrul Departamentului 

Monitorizare şi Competenţă Profesională. 

Obiectivul principal al reuniunii a fost discutarea rezultatelor înregistrate de România 

în domeniul integrității în afaceri și identificarea principalelor provocări, bunelor practici și 

perspectivelor de consolidare.  

Conferința s-a desfăşurat sub forma unui dialog deschis între Guvern - cu precădere 

Ministerul Justiției - cu sectorul privat, inclusiv cu partenerii de afaceri implicați în Platforma 

de cooperare cu mediul de afaceri susținută de Guvern și de sectorul privat. 

La dezbateri reprezentanţi ai OECD și ai Ernst&Young România au prezentat constatări 

preliminare ale studiului tematic elaborat de  Administraţia Canalelor Navigabile 

„Integritatea în afaceri în Europa de Est și Asia Centrală”. 

Temele pe care s-au axat cu precădere discuţiile au avut în prim plan principalele 

provocări privind promovarea integrității în afaceri în România, eforturile Guvernului de a 

promova integritatea în afaceri, principalele inițiative ale sectorului privat în ceea ce privește 

integritatea în afaceri, precum şi  recomandări pentru acțiuni viitoare și posibilitatea unei 

acțiuni colective pentru integritatea în afaceri în România. 
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Seminar organizat de Banca Mondială 

 

 

 În perioada 27-28 aprilie a.c. la Hotelul Marriott din Bucureşti a avut loc seminarul cu 

tema „Modernizarea legislaţiei contabile şi de audit prin transpunerea cerinţelor Uniunii 

Europene şi a bunelor practici internaţionale”, organizat de Banca Mondială – Centrul 

pentru Reforma Raportării Financiare (CFRR). 

Obiectivul acestui eveniment a fost să prezinte membrilor Comunității de Practici 

Contabile și de Audit (A&ACoP) - în cadrul Programului pentru Consolidarea Auditului și 

Raportării în Țările Membre ale Parteneriatului Estic (STAREP), din care fac parte Armenia, 

Azerbaidjan, Belarus, Georgia, Moldova și Ucraina (Proiect lansat în octombrie 2013) – 

percepțiile transpunerii acquis-ului comunitar în domeniul contabil și de audit în legislațiile 

naționale și, totodată, să asigure facilitarea schimbului de experiență între participanți și 

evidențierea preocupărilor specifice. 

În cadrul panelului cu tema „Experienţa României în transpunerea cerinţelor Directivei 

privind auditul” președintele CAFR, lect. univ. dr. Gabriel Radu, a susținut prezentarea  

„Transpunerea Directivei de Audit în România, un proces de inteligență colectivă și o bună 

practică”. S-au făcut referiri la implicarea Ministerului Finanțelor, a Consiliului pentru 

Supravegherea în Interes Public a Profesiei Contabile (CSIPPC) și a Camerei Auditorilor 

Financiari din România în acest proces, la sistemul de supraveghere publică, la punctul de 

vedere al CAFR privind delegarea de atribuții de către CSIPPC.   
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„Ziua porţilor deschise” la CAFR 
 

În cadrul proiectului „Primii pași spre o carieră de succes în audit și contabilitate”, 

cofinanțat din Fondul Social European,  prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea 

Resurselor Umane 2007-2013, în zilele de 22 şi 24 aprilie 2015, Camera Auditorilor Financiari 

din România a fost gazda unor vizite de studiu ale mai multor grupe de elevi şi studenți de la 

Colegiului Economic „Virgil Madgearu” şi de la Universitatea din București. 

Obiectivul vizitelor de studiu a fost îmbunătățirea capacității de inserție pe piața 

muncii a elevilor şi studenților care doresc să-şi construiască o carieră în domeniul financiar - 

contabil. 

În urma vizitelor, participanții au avut posibilitatea de a-și forma o imagine de 

ansamblu asupra profesiei de auditor financiar  în România, a atribuțiilor, a 

responsabilităților şi a reglementărilor specifice profesiei de auditor financiar. 

De asemenea, a fost explicat elevilor şi studenţilor rolul Camerei Auditorilor Financiari 

din România în reglementarea și gestionarea câmpului profesional, precum şi care sunt 

principiile deontologice cheie. 

În cadrul vizitelor participanţii au primit sugestii privind posibilele trasee profesionale 

pentru cei care doresc să-şi dezvolte o carieră în domeniul economic. 

Nu în ultimul rând tinerii aflaţi la început de drum în acest domeniu au primit sfaturi 

şi recomandări din partea colegilor din departamentele CAFR - Daniela Ștefănuț, Adrian 

Popescu, precum şi a preşedintelui Camerei, lect. univ. dr. Gabriel Radu.  
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CAFR - reprezentată în Comitetul PAODC din cadrul IFAC 

 

În  luna aprilie a acestui an, Comitetul de Nominalizare al Federației Internaționale a 

Contabililor (IFAC) l-a numit pe dr. Clemente Kiss, vicepreședinte al Consiliului Camerei 

Auditorilor Financiari din România, ca membru al Comitetului pentru Dezvoltarea 

Organizațiilor Contabile Profesionale (PAODC). 

Activitatea sa în cadrul PAODC va consta într-o contribuție efectivă la adoptarea, 

dezvoltarea și implementarea standardelor internaționale de  audit și promovarea celor mai 

bune practici în rândul profesioniștilor contabili din întreaga lume. 

Prin această numire este confirmată recunoașterea calităților profesionale ale 

membrilor organizației noastre, Consiliul CAFR fiind onorat să susțină o astfel de 

reprezentare, prin care să contribuie la sprijinirea inițiativelor IFAC, a  acțiunilor sale pe teme 

profesionale în interesul public. 

Dr.  Clemente Kiss va reprezenta și susține profesia din România în cadrul întâlnirilor 

PAODC. Între îndatoririle PAODC, al cărui scop îl reprezintă promovarea și consolidarea 

organizațiilor contabile profesionale internaționale, pentru susținerea interesului public, pot fi 

enumerate supravegherea realizării  obiectivelor țintă ale organizațiilor profesionale, alături 

de personalul IFAC și alte organisme asociate PAODC; utilizarea informațiilor privind 

Programul de Conformitate al Organismelor Membre IFAC și stabilirea priorităților pentru a 

răspunde cerințelor de dezvoltare în cel mai adecvat mod pentru organismele profesionale 

membre ale IFAC; asigurarea schimbului de informații și împărtășirea celor mai bune practici 

printre organizațiile profesionale internaționale; publicarea de materiale, studii şi analize în 

sprijinul profesiei. 

O primă acţiune a reprezentantului CAFR în noua calitate a constituit-o participarea la 

întâlnirea PAODC, din Mauritius în perioada 14-15 mai a.c., beneficiind de sinergia îmbinării 

cu cel de al 3-lea Congres al Contabililor din Africa. 

În cadrul Conferinţei s-a discutat importanţa pe care o au organizaţiile profesionale în 

asigurarea stabilităţii financiare, a creşterii economice şi a progresului social.  

În deschiderea lucrărilor Olivia Kirtley, preşedintele IFAC, a subliniat că „valoarea unei 

profesii puternice are la bază o organizaţie profesională activă şi operaţională”.  

Dezbaterile au fost conduse de Caroline Kigen, preşedintele PAODC, asigurându-se 

prin discuţii libere oportunitatea participanţilor de a explora modul în care activitatea de 

dezvoltare a organizaţiilor profesionale poate fi aprofundată şi intensificată printr-o 

colaborare colectivă a tuturor părţilor relevante şi coordonarea eforturilor şi a activităţilor de 

dezvoltare între organizaţiile profesionale locale şi regionale, donatori/finanţatori ai acestor 

activităţi (cum ar fi Banca Mondială) şi IFAC. 
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Răspunsuri la întrebările formulate de membrii CAFR  

În cadrul lucrărilor Conferinţei anuale a Camerei Auditorilor Financiari din România, 

care s-a desfăşurat la 28 martie a.c., auditorii financiari au formulat întrebări şi sugestii 

adresate membrilor Consiliului şi Comisiei de Auditori Statuari, fie prin luare de cuvânt în 

plen, fie prin intermediul formularelor puse la dispoziţie participanţilor în mapa cu 

materialele Conferinţei. 

În  urma şedinţei de Birou Permanent din 19 mai 2015, s-au rediscutat răspunsurile 

formulate la aceste întrebări şi au fost retrimise Consiliului CAFR pentru validarea finală 

până vineri, 22 mai 2015, ora 12.00.  

Răspunsurile finale sunt postate pe Forum-ul CAFR la secţiunea „Conferinţa CAFR 

2015” la adresa: http://cafr.ro/forum/viewtopic.php?f=28&t=36 

Pentru accesare vă rugăm să vă autentificaţi prin cont şi parolă urmând paşii indicaţi 

pe Forum. 

 

 

Concurs pentru ocuparea unor posturi vacante 

 

În perioada următoare Camera Auditorilor Financiari din România va organiza un 

concurs pentru ocuparea unor posturi vacante din cadrul Executivului: 

 

1. Jurist 

2. Expert relaţii publice internaţionale  

3. Referent în gestiune economică 

4. Inspector resurse umane 

 

Vom reveni cu detalii atât pe site cât şi în numărul următor din InfoAudit. 
 

Protocol de colaborare între CAFR şi Institutul de Control Intern 

 

În spiritul extinderii şi consolidării relaţiilor de colaborare ale Camerei Auditorilor 

Financiari din România cu alte organisme profesionale şi instituţii, în cadrul şedinţei Biroului 

Permanent desfăşurată la 19.05.2015, s-a agreat iniţierea unui proiect de Protocol de 

colaborare cu Institutul de Control Intern (ICI). 

Acest proiect va fi suspus analizei membrilor Consiliului CAFR în şedinţa care va avea 

loc la 19.06.2015 la Timişoara, cu ocazia deschiderii noii reprezentanţe zonale a CAFR. 

 

Vom reveni cu detalii. 

 

http://cafr.ro/forum/viewtopic.php?f=28&t=36

