MARTIE 2015 NR. 4
SUMAR
 Important pentru auditori
şi stagiari
- Conferinţa anuală a CAFR
- Proiectul de transpunere a
Directivei 2014/56/UE
- Test pentru auditarea
fondurilor europene
- Test de acces la stagiu
- Cursuri în cadrul pregătirii
profesionale nestructurate
- Finalizarea anului I de
stagiu

• Din viaţa internaţională a
profesiei
- Lucrările APSFP Working
Group ICAEW

 Legislaţie
- Hotărâri ale Consiliului
CAFR

Conferința anuală a CAFR
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Lucrările Conferinței ordinare anuale a Camerei Auditorilor Financiari din România
se vor desfășura la 28 martie 2015 la Hotel RIN Grand, București.
Conform art.4 din Normele pentru desemnarea reprezentanţilor auditorilor
financiari la Conferinţa ordinară a Camerei Auditorilor Financiari din România aprobate prin
Hotărârea CAFR nr. 9/03.02.2015 pot participa membrii Camerei cu drept de vot care şi-au
îndeplinit toate obligaţiile faţă de Cameră până la data de 31 decembrie 2014.
Ordinea de zi a Conferinţei este:
1. Prezentarea raportului anual de activitate a Consiliului Camerei pentru anul 2014
(click aici)
2. Prezentarea situaţiilor financiare anuale ale Camerei la 31 decembrie 2014
(click aici)
3. Prezentarea raportului Comisiei de auditori statutari asupra situaţiilor financiare ale
Camerei încheiate la 31 decembrie 2014
4. Prezentarea execuţiei bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2014
(click aici)
5. Prezentarea proiectului bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2015
(click aici)
6. Prezentarea programului de activităţi al Consiliului Camerei pentru anul 2015
elaborat conform strategiei CAFR 2014-2017
(click aici)
7. Mandatarea Consiliului CAFR pentru efectuarea demersurilor necesare procesului
de transpunere a Directivei 2014/56/CE
8. Supunerea spre aprobare a materialelor prezentate în Conferinţa ordinară anuală
9. Diverse
(citește mai mult)

CONSULTAREA MEMBRILOR CAFR privind PROIECTUL DE TRANSPUNERE a
„Directivei 2014/56/UE a Parlamentului European și a Consiliului Europei din 16 aprilie
2014 de modificare a Directivei 2006/43/CE privind auditarea situațiilor financiare anuale și
al situațiilor financiare consolidate”
În perioada februarie - martie 2015 Camera Auditorilor Financiari din România a
desfăşurat procesul de consultare a membrilor cu privire la Proiectul de transpunere a
„Directivei 2014/56/UE a Parlamentului European şi a Consiliului Europei din 16 aprilie
2014 de modificare a Directivei 2006/43/CE privind auditarea situaţiilor financiare anuale şi
al situaţiilor financiare consolidate”.
Materialele cu privire la acest proces de transpunere au putut fi accesate pe site-ul
Camerei la următoarele adrese:
- Directiva 2014/56/UE - de modificare a Directivei 2006/43/CE privind auditul legal al
situațiilor financiare anuale și al situațiilor financiare consolidate (Click aici)
- Directiva CE/43/2006 - privind auditul statutar al situaţiilor financiare anuale şi al
situaţiilor financiare anuale consolidate (Click aici)
- Regulamentul 537/2014 - privind cerințe specifice referitoare la auditul statutar al
entităților de interes public și de abrogare a Deciziei 2005/909/CE a Comisiei (Click aici)
Propunerile și sugestiile formulate de membrii Camerei vor fi analizate de către
Grupul de lucru constituit pentru elaborarea acestui Proiect reprezentând punctul de vedere
al CAFR, pe baza căruia, corespunzător mandatului care va fi acordat la Conferința ordinară
anuală din 28 martie a.c., se va colabora cu instituţiile abilitate, în vederea transpunerii în
legislaţia naţională a prevederilor Directivei 2014/56/UE a Parlamentului European şi a
Consiliului din 16 aprilie 2014 de modificare a Directivei 2006/43/CE.
Mulțumim tuturor celor care s-au implicat şi ne-au sprijinit cu sugestiile formulate!
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Cursuri și test pentru auditarea fondurilor europene
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În baza Protocolului încheiat între Camera Auditorilor Financiari din România (CAFR) și
Ministerul Fondurilor Europene (MFE), începând cu 21 ianuarie 2014 auditarea fondurilor
europene poate fi realizată numai de către auditorii financiari activi, persoane fizice și juridice,
membri ai CAFR, care au urmat cursurile de specializare și perfecționare pentru fonduri
europene, organizate de către CAFR în colaborare cu MFE și au obținut certificat de absolvire a
cursurilor respective.
Cadrul legislativ aplicabil este Hotărârea Consiliului CAFR nr. 10 din 10 februarie 2015
privind aprobarea Procedurilor de organizare a cursului pentru auditarea proiectelor finanţate
din fonduri europene şi alte fonduri nerambursabile de la alţi donatori şi de înscriere în Lista
auditorilor financiari, persoane fizice şi juridice, care pot audita proiecte finanţate din fonduri
europene şi alte fonduri nerambursabile de la alţi donatori, publicată în M.O. nr. 116 din
13.02.2015.
Anul acesta cursurile, la care au participat 145 auditori, s-au desfășurat în perioada
12.03.2015-15.03.2015 la Academia de Studii Economice din Bucureşti. Sesiunea de cursuri s-a
încheiat cu susţinerea de către toţi participanţii a testului de promovare care a constat în proba
scrisă - 14.03.2015 şi proba orală – 15.03.2015. Rezultatele finale urmează să fie postate pe site-ul
Camerei în termenul prevăzut de Hotărârea Consiliului CAFR nr. 10/2015 (click aici).

Test de acces la stagiu
Camera Auditorilor Financiari din România organizează testul de verificare a
cunoştinţelor în domeniul financiar-contabil pentru accesul la stagiu în cursul lunii martie 2015 la
Bucureşti.
La test se pot înscrie persoanele licenţiate ale unei facultăţi cu profil economic şi care au o
vechime în activitatea financiar-contabilă de minim 4 ani.
Pentru susţinerea testului, care se va organiza la data de 28.03.2015, s-au înscris 176 de
persoane. Elementul de noutate îl reprezintă locul în care se va desfăşura: Universitatea
Nicolae Titulescu (click aici).

Cursuri în cadrul pregătirii profesionale nestructurate în anul 2015
Ca urmare a solicitărilor dumneavoastră, în perioada februarie – aprilie 2015, CAFR
organizează mai multe cursuri în cadrul pregătirii profesionale nestructurate cu teme de
actualitate în mai multe locaţii din ţară.
La cursuri pot participa auditorii financiari, membri ai Camerei, precum şi stagiarii în
activitatea de audit financiar care au îndeplinite la zi toate obligaţiile faţă de CAFR.

Până la acest moment cursurile s-au desfăşurat în mai multe centre din ţară, astfel: la
Braşov – cu 107 participanţi; la Bucureşti – cu 67 participanţi; la Iaşi – cu 160 participanţi; la ClujNapoca – cu 143 participanţi; la Piteşti – cu 28 participanţi.
În perioada următoare Camera Auditorilor Financiari din România continuă organizarea
cursurilor astfel:
Nr.
Crt.

Centru

Locație

1.

București

Sediul CAFR

Ziua
Vineri
17.04.2015
Vineri

2

Bucureşti

Sediul CAFR
24.04.2015

Program

Locuri
disponibile

Se va afișa pe
site-ul CAFR

DA

Se va afișa pe
site-ul CAFR

DA

Nu se percep taxe de participare. CAFR va suporta toate costurile aferente organizării
cursurilor, mai puţin cheltuielile de transport și cazare ale participanţilor. (click aici)
Finalizarea anului I de stagiu și înscrierea în anul II
Finalizarea anului I de stagiu
În perioada 1 aprilie 2015 - 31 mai 2015 se va finaliza anului I de stagiu urmând
înscrierea în anul II.
Cerinţele obligatorii pentru finalizarea anului I de stagiu:
• prezenţa la cursul de pregătire profesională aferent anului I de stagiu;
• depunerea lucrării practice pentru semestrul al II-lea (descarcă conţinut);
•lucrarea practică trebuie să aibă viza ca fiind satisfăcătoare din partea
îndrumătorului de stagiu ales de către fiecare stagiar în parte.
Înscrierea în anul II de stagiu.
La înscrierea în anul II de stagiu stagiarul va primi Caietul de practică pe care îl va
completa împreună cu îndrumătorul pe parcursul celor 2 ani de stagiu.
Cerinţele obligatorii pentru înscrierea în anul II de stagiu:
• anul I să fie finalizat cu îndeplinirea condiţiilor menţionate mai sus;
• depunerea acceptului îndrumătorului de stagiu ales (descarcă formularul);
• achitarea primei tranşe a cotizaţiei fixe anuale pentru monitorizarea activităţii de
pregătire practică pentru anul II. Alte detalii (click aici).
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Lucrările APSFP Working Group ICAEW
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La 24 februarie 2015, la Viena, s-au desfăşurat lucrările APSFP Working Group.
La lucrări au participat reprezentanţi ai ICAEW, ai unor organizații profesionale din
România, Ungaria, Bulgaria, precum şi reprezentantul Centrului pentru Reforma Raportării
Financiare din cadrul Băncii Mondiale (CRFR), Pascal Frerejacque. Camera Auditorilor
Financiari din România a fost reprezentată de dr. Ciprian Teodor Mihăilescu, primvicepreşedinte al Consiliului.
Au fost exprimate opinii asupra viitorului profesiei şi a modului în care aceasta trebuie
să răspundă noilor provocări ridicate de progresul tehnologic, de implementarea Directivei
2014/56/UE şi a Regulamentului, precum şi de globalizarea economiei mondiale.
Principalele idei abordate în cadrul discuţiilor au vizat direcţii de acţiune pe care
organismele profesionale ar trebui să le urmeze, cum ar fi: înţelegerea felului în care se va
schimba profesia în anii următori pe fondul implementării noilor reglementări la nivel
european; necesitatea dezvoltării strategiilor prin asigurarea unui echilibru între nevoile
pieţei şi reglementările impuse profesiei. De asemenea, viitorul pieţei de audit depinde în
principal de calitatea misiunilor de audit, ceea ce va presupune ca auditorii să fie foarte bine
pregătiţi profesional şi să poată oferi servicii cât mai variate.
Se cunoaşte faptul că la nivel european se conturează tot mai pregnant ideea că
auditorii trebuie să se implice mai mult în monitorizarea sistemului de impozite şi taxe, în
probleme ce ţin de corupţie şi de spălarea banilor, activităţi ce presupun un grad ridicat de
competenţă profesională şi etică. În context, organismele profesionale trebuie să gândească
strategii pentru atragerea de noi membri, eventual prin oferirea de servicii noi pe piaţă.
Un alt subiect dezbătut a fost relaţia cu organismul de supraveghere la nivelul fiecărei
organizaţii profesionale naţionale participante, fiind pus în discuţie modul în care
organismele de supraveghere trebuie să reglementeze şi să supravegheze profesia.
În contextul utilizării intensive a tehnologiei informaţiei s-a pus accent şi pe pregătirea
auditorilor în domeniul IT – aspect foarte important pentru viitorul profesiei.
În ceea ce priveşte asigurarea calităţii, participanţii la dezbateri au discutat pe
marginea felului în care se atrag informaţii din alte surse eficient şi eficace, un exemplu în
acest sens fiind cel din Marea Britanie, unde există acorduri pentru schimbul de date cu alte
organizaţii.
În partea a doua a întâlnirii reprezentanţii CRFR din cadrul Băncii Mondiale au
prezentat câteva puncte de vedere faţă de modul de transpunere a noii Directive europene în
ceea ce priveşte auditul. S-a relevat că este necesară o mai bună pregătire a conducerii
entităţilor auditate, în special a celor de interes public. În viziunea Băncii Mondiale,
organismele profesionale naţionale reprezintă parteneri strategici în procesul de transpunere

a legislaţiei europene. De asemenea, s-a considerat că onorariile practicate la niveluri
mici generează probleme în ce priveşte asigurarea calităţii activităţii de audit.
Tot în opinia Băncii Mondiale se consideră că sistemul de învăţământ şi de pregătire
profesională continuă trebuie să și de acum înainte atribut al organismelor profesionale
naţionale, organismul de supraveghere având în acest domeniu doar responsabilitate finală şi
nu totală.

Hotărâri ale Consiliului CAFR
În Monitorul Oficial al României nr. 143 din 26.02.2015 s-a publicat Hotărârea
Consiliului CAFR nr. 8 din 29.01.2014, privind aprobarea Registrului public al auditorilor
financiari din România, la 31 decembrie 2014. (citeşte mai mult)
Anexa acestei hotărâri se găseşte în Monitorul Oficial nr. 143 bis din 29.01.2015.

În Monitorul Oficial al României nr. 144 din 26.02.2015 s-a publicat Hotărârea
Consiliului CAFR nr. 11 din 19.02.2015, privind modificarea şi completarea Hotărârii
Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 35/2014 privind aprobarea
cotizaţiilor şi taxelor pentru membrii CAFR, persoane fizice şi juridice, şi pentru membrii
stagiari în activitatea de audit financiar. (citeşte mai mult)
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