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Mesajul Consiliului CAFR cu prilejul anului nou 

 

Stimați colegi auditori financiari și stagiari,  

 

În preajma sărbătorilor Crăciunului şi a noului an 2016 Consiliul Camerei Auditorilor 

Financiari din România vă adresează calde felicitări pentru conştiinciozitatea şi 

responsabilitatea de care ați dat dovadă în îndeplinirea misiunilor de audit asumate, atribute 

care reprezintă un reper pentru tot ce înseamnă profesionalismul şi, mai ales, independenţa şi 

calitatea serviciilor pe care le-aţi prestat. 

De asemenea, vă mulţumim pentru sprijinul şi încrederea pe care ni le acordaţi pentru 

demersurile pe care le întreprindem în cadrul organizaţiei noastre profesionale spre a asigura 

condiţii cât mai bune pentru desfăşurarea activităţii profesiei de audit în România. 

Avem convingerea că şi în anul care vine vom lucra împreună pentru a răspunde în 

cele mai bune condiţii provocărilor generate de reforma auditului, în interesul ridicării 

calităţii şi credibilităţii activităţii noastre în servirea interesului public. 

Vă asigurăm că, în continuare, vă vom fi alături, şi vom manifesta aceeaşi deschidere 

spre comunicare, vizibilitate şi transparenţă în tot ceea ce vom întreprinde pentru binele 

profesiei noastre. 

Vă dorim ca în noul an să vă bucuraţi de sănătate, de multe împliniri în plan 

profesional şi personal alături de cei dragi.  

 

La mulţi ani!  

 

Conferenţiar univ. dr. Gabriel Radu 

Preşedintele Camerei Auditorilor Financiari din România 
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IMPORTANT PENTRU AUDITORI ŞI STAGIARI 

 

Proiectul Normelor și Procedurilor de revizuire a calității activității 

 

În vederea îmbunătățirii activității de revizuire pentru asigurarea calității activității 

desfășurate de auditorii financiari, Departamentul Monitorizare şi Competenţă Profesională a 

revizuit și actualizat următorul set de Norme și Proceduri, pe care vi le supunem spre 

consultare: 

1. Hotărârea Consiliului CAFR nr. 39 din 19 septembrie 2013 pentru aprobarea 

Procedurilor privind revizuirea calităţii  activităţii de audit financiar şi a altor activităţi 

desfăşurate de auditorii financiari (click aici); 

2. Hotărârea Consiliului CAFR nr. 49 din 12 decembrie  2013 pentru aprobarea 

Normelor  privind revizuirea calităţii  activităţii de audit financiar şi a altor activităţi 

desfăşurate de auditorii financiari (click aici);    

3. Hotărârea Consiliului CAFR nr. 50 din 22 noiembrie 2012 pentru aprobarea 

Normelor privind aplicarea art. 17(2) lit. “c” din Normele privind revizuirea calităţii 

activităţii de audit financiar şi a altor activităţi desfăşurate de auditorii financiari (click aici); 

4. Hotărârea Consiliului CAFR nr. 50 din 12 decembrie 2013 privind aprobarea 

Procedurilor pentru aplicarea art. 29 din Normele privind revizuirea calităţii  activităţii de 

audit financiar şi a altor activităţi desfăşurate de auditorii financiari (click aici); 

5. Hotărârea Consiliului CAFR nr. 51 din 12 decembrie 2013 privind aprobarea 

Procedurilor pentru aplicarea art. 24 din Normele privind revizuirea calităţii  activităţii de 

audit financiar şi a altor activităţi desfăşurate de auditorii financiari – tabel (click aici); 

6. Hotărârea Consiliului CAFR nr. 54 din 22 noiembrie 2012 pentru aprobarea 

modelului Notei de inspecţie (click aici); 

7. Hotărârea Consiliului CAFR nr. 187 din 27 octombrie 2010 pentru aprobarea 

Procedurilor  privind modul de programare şi desfăşurare a inspecţiilor de calitate a 

activităţii de audit financiar (click aici). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.cafr.ro/uploads/1.%20Hotararea%2039%20din%202013%20-%20propuneri%20de%20modificare-660f.pdf
http://www.cafr.ro/uploads/2.%20Hotararea%2049%20din%202013%20-%20propunere%20modificare-3ce9.pdf
http://www.cafr.ro/uploads/3.%20Hotararea%2050%20din%202012%20-%20propunere%20modificare-ff4f.pdf
http://www.cafr.ro/uploads/4.%20Hotararea%2050%20din%202013%20-%20propunere%20modificare-6923.pdf
http://www.cafr.ro/uploads/5.%20Hotararea%2051%20din%202013%20-%20propuneri%20modificare%20legislatie%20-%20tabel%20comparativ-1610.pdf
http://www.cafr.ro/uploads/6.%20Hotararea%2054%20din%202012%20-%20propunere%20modificare-f325.pdf
http://www.cafr.ro/uploads/7.%20Hotararea%20187%20din%202010%20-%20propunere%20modificare-5d24.pdf


„Normele privind buna reputaţie” 

- Proiect -  

 

 

În temeiul OUG nr. 90/2008 privind auditul statutar al situaţiilor financiare anuale şi al 

situaţiilor financiare anuale consolidate, cu modificările şi completările ulterioare, Consiliul 

CAFR a adoptat hotărârea referitoare la „Normele privind buna reputaţie a auditorului 

financiar”. 

Proiectul normativ este supus consultării publice şi poate fi vizualizat (aici).  

 

 

 

 

Programul cursurilor de pregătire profesională pentru anul 2016 

 

În cursul lunii decembrie 2015 ați fost consultaţi pe bază de chestionare pe care le-ați 

primit, prin e-mail, în ce priveşte stabilirea programului cursurilor (ore structurate şi 

nestructurate) pentru anul 2016. 

Rezultatele au fost următoarele: 
 

 

 
Teme Procent 

1 Noul raport de audit 80.73% 

2 Misiuni de audit pe fonduri europene 64.88% 

3 Principalele diferente IFRS - Reglementari contabile nationale ( OMFP 1802/2014) 57.01% 

4 Utilizarea excel in audit 50.85% 

5 Probe de audit 46.53% 

6 Retratarea situatiilor financiare in vederea aplicarii pentru prima data a IFRS 43.25% 

7 

ISA 540 Auditarea estimarilor contabile, inclusiv a estimarilor contabile la valoarea 

justa si a prezentarilor aferente 
42.33% 

8 ISA 330 Raspunsul auditorului la riscurile evaluate 41.42% 

9 Audit intern 40.50% 

10 Diferente OMFP 1802/2014 - OMFP 3055 40.50% 

11 Etapa finala a unei misiuni de audit, inaintea pregatirii opiniei 40.10% 

12 ISRS 4400 Misiuni pe baza procedurilor convenite privind informatiile financiare 38.27% 

13 ISA 450 Evaluarea denaturarilor identificate pe parcursul auditului 37.09% 

 

 

 

http://www.cafr.ro/uploads/Norme%20buna%20reputatie-8664.pdf
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14 ISA 220 Controlul calitatii pentru un audit al situatiilor financiare 35.65% 

15 

ISQC 1 Controlul calitatii pentru firmele care efectueaza audituri si revizuiri ale 

situatiilor financiare, precum si alte misiuni de asigurare si servicii conexe 
32.90% 

16 

ISA 720 Responsabilitatile auditorului cu privire la alte informatii din documentele care 

contin situatii financiare auditate 
32.63% 

17 Contabilitatea provizioanelor 31.59% 

18 ISA 570 Principiul continuitatii activitatii 31.45% 

19 Prevederile Directivei 56/2014 si ale Regulamentului 537/2014 31.19% 

20 
ISAE 3000 Misiunile de asigurare, altele decat auditurile sau revizuirile informatiilor 

financiare istorice 
30.54% 

21 ISA 560 Evenimente ulterioare 30.41% 

22 Contabilitate consolidata - asociatii 29.62% 

23 
Contabilitatea activelor pe termen lung conform IFRS ( IAS 16, IAS 38, IAS 36, IAS 40, 

IFRS 5 ) 
29.23% 

24 ISA 580 Declaratii scrise ale conducerii 27.79% 

25 ISA 620 Utilizarea activitatii unui expert din partea auditorului 24.38% 

26 Consideratii practice privind Codul etic - situatii care pot afecta independenta 24.25% 

27 Contabilitatea investitiilor imobiliare 23.46% 

28 
ISA 402 Consideratii de audit aferente unei entitati care utilizeaza o organizatie 

prestatoare de servicii 
21.36% 

29 Auditul activelor necorporale 20.97% 

30 Chestiuni legate de aplicarea codului etic 16.12% 

31 Contabilitatea imobilizarilor necorporale 15.86% 

 

 

 

 

 

 



Cursuri de pregătire profesională – ore nestructurate  

În urma numărului mare de solicitări venite din partea dumneavoastră, la data de 

11.12.2015, CAFR a organizat cursuri de pregătire profesională nestructurată cu teme de 

actualitate. 

Locaţii, perioadă organizare, program 

Nr. 

Crt. 
Centru Locaţie 

Perioadă 

organizare 
Program 

Locuri 

disponibile 

1. Bucureşti 

Institutul Bancar 

Român 

Aleea Negru Vodă 3 

Vineri 

11.12.2015 
Click aici 240 

2. Iaşi 
Hotel Unirea, Piaţa 

Unirii Nr.5 – Sala 

„Cuza” 

Vineri 

11.12.2015 
Click aici 200 

 

Nu s-au perceput taxe de participare. CAFR suportat toate costurile aferente 

organizării acestor cursuri, mai puţin cheltuielile de transport şi cazare ale participanţilor.  

 

Pentru toate detaliile (click aici). 

 

Rezultatele examenului de competență profesională  

La data de 14.12.2015 pe site-ul CAFR au fost publicate rezultatele examenului de 

competență profesională care s-a desfășurat în luna noiembrie 2015. 

Rezultatele au putut fi contestate în termenul legal prevăzut de Regulamentul de 

organizare şi desfăşurare a examenului, până miercuri, 16.12.2015, ora 12.00. 

Contestaţiile au fost depune personal la Secretariatul CAFR, sau au putut fi transmise 

prin email la adresa: cafr@cafr.ro. 

 

Pentru rezultatele examenului (click aici). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.cafr.ro/uploads/Program%20curs%20-%20Bucuresti-173f.pdf
http://www.cafr.ro/uploads/Program%20curs%20-%20Iasi-3a57.pdf
http://www.cafr.ro/sectiune.php?id=1210
mailto:cafr@cafr.ro
http://www.cafr.ro/uploads/Rezultate%20inainte%20de%20contestatii-aac8.pdf
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Ghidul privind implementarea Standardelor internaționale de audit intern 2015 

 

În Monitorul Oficial al României nr. 845/13.11.2015 a fost publicată Hotărârea 

Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 56/02.11.2015 pentru aprobarea 

Ghidului privind implementarea Standardelor internaționale de audit intern (click aici). 

În cadrul „Acordului de colaborare în procesul de consolidare a funcțiilor de audit 

financiar și audit intern”, încheiat între Camera Auditorilor Financiari din România și 

Asociația Auditorilor Interni din România, care este membru al IIA Global, a fost elaborat în 

comun un Ghid privind implementarea Standardelor internaționale de audit intern, cu scopul 

declarat de a sprijini dobândirea și menținerea unor standarde înalte de calitate privind 

organizarea, conducerea și practica misiunilor de audit intern de către auditorii financiari. 

Ghidul este conceput ca un instrument de clarificare a unor aspecte relevante ale 

Standardelor la care ne referim. Practic, în Ghid sunt cuprinse recomandări de ordin 

metodologic, precum și proceduri de ordin tehnic, incluzând și un set de modele de 

documente ce se dovedesc necesare atât pentru organizarea, cât și pentru desfășurarea 

activității de audit intern. 

 

 
 

Ghidul  are în vedere prezentarea elementelor de bază ale activităţii de audit intern 

desfăşurate pentru entităţi (în vocabularul internaţional întâlnite şi sub denumirea de 

organizaţii) din sectorul privat, care:  

 fie intră sub incidenţa obligativităţii auditării situaţiilor financiare 

anuale şi, implicit a obligativităţii organizării activităţii de audit intern;  

 fie optează pentru auditarea situaţiilor financiare anuale şi, deci, 

trebuie să îşi organizeze şi activitatea de audit intern;  

 fie în lipsa auditării situaţiilor financiare optează să îşi organizeze 

activitatea de audit intern, în cazul în care la acestea nu se aplică normele 

specifice privind auditarea instituţiilor publice.  

 

http://www.cafr.ro/uploads/Hotararea%20nr.56%20din%2002.noiembrie%202015.pdf


Considerentele prezentate se adresează auditorilor financiari, membri ai Camerei 

Auditorilor Financiari din România, care coordonează misiuni de audit intern, precum şi 

oricăror altor persoane implicate în misiuni de audit intern. 

De asemenea, pentru a asigura continuitatea comunicării permanente cu utilizatorii 

acestui Ghid, autorii își exprimă disponibilitatea de a răspunde întrebărilor legate de acest 

suport tehnic, prin intermediul rubricii „Forum” de pe site-ul CAFR și în revistă, spre a se 

prezenta aspectele ridicate în contextul activității de audit intern, precum și problemele 

privind  conformarea cu cerințele și cu cele mai bune practici în domeniu și, desigur, soluțiile 

propuse. 

Membrii CAFR pot consulta Ghidul în zona privată a site-ului CAFR – www.cafr.ro, 

după autentificare, la secţiunea „Audit Intern”. 

 

 

 

Standardele internaţionale de Control al Calităţii, Audit, Revizuire, Alte Servicii de 

Asigurare şi Servicii Conexe, emise de Federaţia Internaţională a Contabililor (IFAC) au 

fost adoptate si tipărite 

 

 

Camera Auditorilor Financiari din România, membru cu drepturi depline al Federaţiei 

Internaţionale a Contabililor (IFAC),are obligaţia de a asigura adoptarea şi promovarea celei 

mai recente ediţii a Standardelor internaţionale emise de această organizaţie. Consiliul 

Camerei Auditorilor Financiari din România, întrunit în şedinţa din data de 21 decembrie 

2015 a hotărât adoptarea Standardelor Internaţionale de Control al Calităţii, Audit, Revizuire, 

Alte Servicii de Asigurare şi Servicii Conexe, emise de Federaţia Internaţională a Contabililor 

(IFAC) - ediţia 2014, traduse și revizuite,  aplicabile de către auditorii financiari din România, 

membri ai Camerei Auditorilor Financiari din România. 

Standardele internaţionale mai sus menționate, cuprinse în Manualul de Reglementări 

Internaţionale de Control al Calităţii, Audit, Revizuire, Alte Misiuni de Asigurare şi Servicii 

Conexe, emis de Consiliul pentru Standarde Internaţionale de Audit şi Asigurare (IAASB) al 

Federaţiei Internaţionale a Contabililor (IFAC) sunt traduse, adoptate şi incluse în Manualul 

de Reglementări Internaţionale de Control al Calităţii, Audit, Revizuire, Alte Misiuni de 

Asigurare şi Servicii Conexe editat de Camera Auditorilor Financiari din România. 

Doritorii le pot achiziționa începând cu ianuarie 2016 in format tipărit de la CAFR 

(sediul central si reprezentantele teritoriale) 

Mulțumim tuturor colegilor si colaboratorilor implicați in efortul de traducere si 

revizuire a celor 3 volume! 

 

 

 

http://www.cafr.ro/
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Normele privind instituirea de către auditorii financiari a măsurilor de prevenire și 

combatere a spălării banilor și a finanțării terorismului. 

 

 

 

 

Având în vedere prevederile Legii nr.656/2002, republicată, pentru prevenirea şi 

sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi 

combatere a finanţării terorismului, cu modificările și completările ulterioare, Consiliul 

Camerei Auditorilor Financiari din România, întrunit în ședința din data de 21 decembrie 

2015  a hotărât aprobarea Normelor privind instituirea de către auditorii financiari a 

măsurilor de prevenire și combatere a spălării banilor și a finanțării terorismului.  

 

Acestea includ măsuri privind: 

 Norme metodologice privind cunoașterea clientului 

 Politica de acceptare a clienților 

 Măsurile standard de cunoaștere a clientelei 

 Măsuri simplificate de cunoaștere a clientelei 

 Măsuri suplimentare de cunoaștere a clientelei 

 Păstrarea evidenţelor privind clienții şi obligaţii de raportare 

 

Normele vin ca urmare a noului protocol încheiat cu ONPCSB (Oficiul Naţional de 

Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor) în anul 2015 şi a intenţiei CAFR de a veni în 

întâmpinarea nevoilor  membrilor săi pentru a-i îndruma şi ajuta în ceea ce priveşte 

îndeplinirea obligaţiilor impuse de lege. 

 

Acest proiect de norme este rezultatul eforturilor depuse de Grupul de lucru constituit la 

nivelul CAFR, a consultării membrilor CAFR ( vă reamintim pe această cale că proiectul a fost 

postat pe site-ul CAFR spre consultare şi că auditorii financiari au avut posibilitatea de a-şi 

exprima punctele de vedere e baza draft-ului disponibil) precum şi a sprijinului primit de la 

ONPCSB. 

 

Noile norme presupun ca auditorul să-şi revizuiască procedurile de audit existente pentru 

a le alinia la cerinţele impuse de legislaţia în vigoare în domeniul prevenirii spălării banilor şi 

a terorismului, cerinţe transpuse şi detaliate în actul legislativ menţionat. Ulterior, obiectivele 

specifice de control ale Departamentului de Monitorizare şi Competenţă Profesională vor fi 

revizuite şi modificate pentru a putea include şi obiective legate de modul în care auditorii 

financiari, persoane fizice sau firme de audit, şi-au îndeplinit obligaţiile rezultate din 

legislaţia menţionată anterior. 



În termen de 6 luni de la apariţia oficială a actului legislativ, CAFR va veni în sprijinul 

membrilor săi prin publicarea unui Ghid de bune practici în domeniul prevenirii spălării 

banilor şi a terorismului specific activităţilor desfăşurate de auditorii financiari. 
 

Mulţumim pe această cale membrilor care au participat voluntar la grupul de lucru 

precum şi tuturor auditorilor financiari care şi-au exprimat punctele de vedere în perioada în 

care proiectul legislativ era în fază de consultare publică. 

 

Ministerului Finanţelor Publice lansează platforma Open Budget 

Ministerul Finanțelor Publice împreuna cu organizațiile non profit au implementat un nou 

proiect privind expunerea interactivă a alocărilor bugetare 2016. In continuare puteți regăsi prezentarea 

acestui produs emisa de MFP: 

"Pentru prima dată în România, Ministerului Finanţelor Publice împreună cu tineri consultanți 

implicați în organizații non-profit, vine cu o prezentare interactivă a alocărilor bugetare 2016 pe 

platforma online Open Budget.  

Open Budget este o platformă online prin care oricine poate vedea în orice moment nu numai 

unde sunt cheltuiţi banii plătiţi la stat, ci şi provenienţa lor şi astfel să poată înţelege mai bine o parte 

din activitatea statului şi impactul acesteia asupra lui. Datele prezentate reprezintă consolidarea a 6 

bugete: bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul asigurărilor pentru şomaj, bugetul 

fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, bugetul fondurilor externe nerambursabile şi 

bugetul activităților finanțate integral din venituri proprii.  

Consultaţi platforma aici: http://openbudget.ro/project/2016/"  

 

 

 

EVENIMENTE PROFESIONALE INTERNE 

 

 

Conferința cu tema „Îmbunătăţirea credibilităţii situaţiilor financiare” 

 

După cum ați fost informați, la 11 noiembrie 2015 Camera Auditorilor Financiari din 

România împreună cu Consiliul pentru Supravegherea în Interes Public a Profesiei Contabile 

(CSIPPC) în parteneriat cu Camera de Comerţ şi Industrie a României (CCIR) a organizat la 

sediul CCIR Business Center din Bucureşti, Conferinţa comună cu tema „Îmbunătăţirea 

credibilităţii situaţiilor financiare - Enhancing the credibility of financial statements”. 

Alături de reprezentanţi ai organismelor profesionale specializate, ai organismelor de 

supraveghere în interes public a profesiei contabile, ai mediului academic şi de afaceri, au 

onorat cu prezenţa şi invitaţi la nivel internaţional. 

 

http://openbudget.ro/project/2016/
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Lucrările Conferinţei au fost moderate de jurnalistul economic Radu Soviani. 

 

 
 

În deschiderea manifestării Edler András György, consilierul preşedintelui CCIR şi 

preşedintele CCI Covasna, a declarat: 

 

 „Una dintre cele mai importante preocupări ale CCIR este sprijinirea firmelor cu capital 

autohton şi a mediului de afaceri din România. Noi suntem, până la urmă, cea mai mare şi 

reprezentativă entitate de reprezentare a intereselor mediului de afaceri. (…) Noi, Sistemul Cameral, 

avem alte bariere de depăşit legate de acest subiect al conferinţei şi mă refer aici la două lucruri: în 

primul rând, noi ar trebui să fim acea entitate care va merge şi va vorbi mediului de afaceri despre 

importanţa auditului, iar, pe de altă parte, mai există o provocare pentru noi: va trebui să transmitem 

pe toate canalele noastre un mesaj foarte important şi anume că auditul din România este de calitate şi 

că avem nişte specialişti foarte bine pregătiţi”. 

 

În salutul său,  Corneliu Cazacu, preşedintele Consiliului pentru Supravegherea în 

Interes Public a Profesiei Contabile, a spus: 

„Mulţumim că aţi dat curs invitaţiei noastre de a participa la această Conferinţă organizată 

împreună cu CAFR şi în parteneriat cu CCIR, care are drept subiect de dezbatere o temă de interes 

deosebit atât pentru profesiile noastre, cât şi pentru mediul de afaceri.  

De asemenea, adresez mulţumiri organismului profesional din Republica Moldova, domnului 

Pascal Frèrejacques de la Banca Mondială, reprezentanţilor FEE, reprezentanţilor Deloitte, precum 

şi  reprezentanţilor Autorităţilor de Supraveghere din Macedonia şi Cipru, pentru efortul depus de a fi 

astăzi alături de noi, astfel încât să putem beneficia de pe urma experienţei dumnealor şi să putem avea 

un dialog extrem de interesant.” 



În continuare, Gheorghe Ialomiţianu, fost ministru al Finanţelor Publice, a susţinut că 

„în baza informaţiilor furnizate de auditori se iau decizii foarte importante. (…) În exercitarea profesiei 

de auditor financiar, de expert contabil este foarte important să respecţi regulile şi standardele de 

raportare financiară, standardele profesiei. Putem vorbi de o consolidare a organismelor profesionale 

întrucât vă bucuraţi de respect în rândul oamenilor de afaceri. La nivelul Uniunii Europene şi la nivel 

naţional bunele practici au fost baza de inspiraţie pentru unele decizii la nivelul UE după perioada de 

criză şi pachetul de guvernanţă economică s-a bazat pe standardele profesiei dumneavoastră”. 

 

La rândul său, Sonja Gjelova-Stojanova, președintele Consiliul pentru Avansare și 

Supraveghere a Activității de Audit (CAOARM) din Republica Macedonia a adresat 

participanților un mesaj de salut.  

 

Salutând participanţii la Conferinţă, conferenţiar univ. dr. Gabriel Radu, preşedintele 

Camerei Auditorilor Financiari din România, a declarat: 
 

„Ne bucurăm că dezbaterea de astăzi dedicată exclusiv îmbunătățirii credibilității situațiilor 

financiare a reușit să atragă toți actorii posibili: reglementarea, supravegherea, profesiile și mediul de 

afaceri. Ne-am concentrat pe creșterea cerințelor de raportare non-financiară, dar și pe impactul 

deosebit pe care economia digitală îl are în ceea ce privește raportarea financiară, urmare a dorinței 

investitorilor și a publicului de a avea cifrele financiare foarte repede, cât mai repede și cât mai 

credibile. Întărirea încrederii poate fi amplificată printr-o conduită preventivă mai accentuată, prin 

atenție și vigilență sporite. Am apreciat sprijinul CCIR, cea mai importantă organizație din punct de 

vedere al reprezentativității mediului de afaceri național și vom continua să lucrăm împreună în baza 

protocolului încheiat, tocmai pentru a comunica mai bine către beneficiari (companii românești dar și 

oameni din poziții cheie) care sunt provocările viitoare ale raportărilor financiare și cum pot fi acestea 

transformate în oportunități’’. 

 

Lucrările au continuat cu prezentări profesionale: Pascal Frerejaques – Senior 

Operations Officer, Banca Mondială: „Principalele provocări pentru implementarea supravegherii 

publice în domeniul auditului”; Corneliu Cazacu – preşedintele CSIPPC: „Rolul organismului de 

supraveghere în creşterea credibilităţii situaţiilor financiare”; Sonja Gjelova-Stojanova – 

preşedintele CAOARM, Macedonia: „Prezentarea organismului de supraveghere”; Rea Georgiou 

– preşedintele Autorităţii de Supraveghere din Cipru: „Prezentarea organismului de 

supraveghere”; dr. Georgeta Petre – director, Direcţia Legislaţie şi Reglementări Contabile, 

Ministerul Finanţelor Publice: „Rolul instituţiilor de  reglementare în asigurarea unor informaţii 

financiare de calitate”; Cătălin Davidescu – inspector principal, Direcţia de Supraveghere, 

BNR: „Banca Naţională a României, autoritate de reglementare contabilă pentru instituţiile de credit”; 

Angela Guran – Direcţia Strategie şi Stabilitate Financiară, Autoritatea de Supraveghere 

Financiară: „Auditul financiar la entităţile autorizate, reglementate şi supravegheate de către ASF”. 
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În al doilea panel al Conferinţei au susţinut prezentări: Hilde Blomme, adjunct CEO 

FEE şi Stig Enevoldsen, vicepreşedinte al FEE Corporate Reporting Policy Group: „Temă de 

reflecţie - Viitorul raportării corporative: crearea dinamicii pentru schimbare”; Aura Giurcăneanu, 

Audit Partner, KPMG: „Un pas spre asigurarea credibilităţii – asigurarea serviciilor”; Dragoş 

Cabat, RisCo: „Îmbunătăţirea credibilităţii situaţiilor financiare”; Madeline Alexander, Audit 

and Enterpise Risk Partner, Deloitte: „Credibilitatea situaţiilor financiare – Descurajarea 

contabilităţii creative”; Paolo Coletto, CFO Generali România: „Îmbunătăţirea credibilităţii 

situaţiilor financiare”; conferenţiar univ. dr. Gabriel Radu, preşedintele CAFR: „Viitorul 

raportării financiare şi rolul auditorului”. 

 

Mai multe detalii privind prezentările profesionale puteţi citi în revista „Practici de 

Audit” nr. 1/2016. 

 

Înregistrările video ale acestui eveniment pot fi vizualizate  pe site-ul CAFR (click aici). 

 

 

Conferinţa „Ziua Profesiilor Liberale din România” 

 

La 5 noiembrie 2015, la Hotelul Marshal Garden, din Bucureşti a avut loc a VIII-a ediţie 

a Conferinţei „Ziua profesiilor Liberale din România”, cu tema „Reglementare versus 

dereglementare”, aspect deosebit de important pentru viitorul profesiilor liberale din 

România, precum şi pentru nivelul calităţii serviciilor oferite.  

 

Evenimentul a fost organizat în parteneriat cu Patronatul Serviciilor Private din 

România, revista „Legal Magazin” şi firma GEMSOFT. 
 

 

Conferinţa a reunit reprezentanţi ai asociaţiilor de profesii liberale, ai unor autorităţi 

publice, precum şi organizaţii relevante pe plan naţional. Scopul manifestării a fost acela de a  

stimula unificarea şi dezvoltarea sectorului socio-economic al profesiilor liberale, precum şi 

creşterea vizibilităţii şi solidarităţii acestora. 

 

Camera Auditorilor Financiari din România a fost reprezentată de conferenţiar univ. 

dr. Gabriel Radu, preşedinte.  

 

În deschiderea lucrărilor au rostit alocuţiuni: Emilian Radu, preşedintele Uniunii 

Profesiilor Liberale din România, Liviu Marian Pop, Ministru Delegat pentru Dialog Social 

din cadrul Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice, Liviu-

Bogdan Ciucă, președintele Comisiei Juridice de Disciplină și Imunități, Camera Deputaților, 

Parlamentul României, prof. univ. dr. Pavel Năstase, rectorul, Academiei de Studii 

http://www.cafr.ro/pagina.php?id=347


Economice, București,  Elena Iordache, director general adjunct, Direcția Legislație Cod 

Fiscal, Ministerul Finanțelor Publice, Emil-Octavian Ionescu, director, Direcția Mediu de 

Afaceri,  Ministerul Energiei Întreprinderilor Mici și Mijlocii și Mediului de Afaceri. 
 

În cuvântul lor, intervenienţii au subliniat faptul că în actualul stagiu de dezvoltare al 

societăţii româneşti, reglementarea profesiilor liberale reprezintă o necesitate, în timp ce 

dereglementarea lor ar produce dezechilibre şi o scădere accentuată a calităţii serviciilor pe 

care profesioniştii liberali le furnizează clienţilor lor. 
 

Din partea organizaţiilor profesionale din străinătate au transmis mesaje:   Eric Thiry, 

președintele Uniunii Mondiale a Profesiilor Liberale  - UMPL și președintele Uniunii 

Naționale a Profesiilor Liberale și Intelectuale din Belgia – UNPLIB, Konstantinos Tomaras, 

adjunct al şefului Unității Calificări Profesionale și Mobilitatea Profesioniștilor Liberali din 

cadrul Direcției Generale pentru Piața Internă, Antreprenoriat și Întreprinderi Mici și Mijlocii 

a Comisiei Europene, Arno Metzler, vicepreședintele Comitetului Economic și Social 

European, Rudolf Kolbe, președintele Consiliului European al Profesiilor Liberale - CEPLIS. 
 

Informaţii despre acest eveniment puteţi citi şi pe site-ul CAFR (click aici). 
 

 

Capitalul în România anului 2015, prelegere susţinută de prof. univ. dr.  Florin 

Georgescu, prim-viceguvernatorul BNR 
 

În data de 24 noiembrie 2015, cu ocazia decernării diplomei „Virgil Madgearu” cu 

medalie de aur, Florin Georgescu, prim-viceguvernatorul BNR, a susţinut o prelegere cu tema 

Capitalul în România anului 2015. 

După o trecere în revistă a principalilor indicatori macro-economici şi o comparaţie a 

lor între anii 1989 şi 2014, după prezentarea efectelor liberalizării, dereglementării şi 

globalizării asupra României, prim-viceguvernatorul BNR a analizat căile de constituire a 

capitalului privat şi transformările economice din ţară prezentând impactul disciplinei 

necorespunzătoare a capitalului asupra rezultatelor financiare ale firmelor. 

Considerând că investiţiile străine directe nu pot rezolva singure dezvoltarea 

economică a României, prof. univ. dr.  Florin Georgescu şi-a prezentat opinia conform căreia 

fondurile europene au constituit o provocare atât pentru stat cât şi pentru investitorii privaţi.  

Mai multe informaţii precum şi prezentarea susţinută de prof. univ. dr.  Florin 

Georgescu, prim-viceguvernatorul BNR, Președinte CAFR in perioada 200-2004, actual 

membru CAFR, găsiţi la următorul link:  http://www.bnr.ro/Prezentari-si-interviuri--

1332.aspx 

http://www.cafr.ro/stiri.php?id=695
http://www.bnr.ro/Prezentari-si-interviuri--1332.aspx
http://www.bnr.ro/Prezentari-si-interviuri--1332.aspx
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EVENIMENTE PROFESIONALE EXTERNE 

 

Camera Auditorilor Financiari din România – reprezentată în Comitetul pentru 

Dezvoltarea Organizaţiilor Profesionale Contabile (PAODC) din cadrul Federaţiei 

Internaţionale a Contabililor (IFAC) 

 

    La propunerea Comitetului de nominalizare din cadrul Federaţiei Internaţionale a 

Contabililor (IFAC) şi cu aprobarea Consiliului IFAC, începând cu 1 ianuarie 2016, dr. 

Clemente Kiss, vicepreşedinte al Consiliului CAFR, a fost ales membru al Comitetului pentru 

Dezvoltarea Organizaţiilor Profesionale Contabile/Professional Accountancy Organization 

Development Committee (PAODC) din cadrul Federaţiei Internaţionale a Contabililor 

(IFAC), pentru o perioadă de trei ani. 

Recomandarea Comitetului de nominalizare si votul Consiliului IFAC pentru această 

numire reprezintă rezultatul muncii şi a contribuţiei de valoare a reprezentantului Camerei 

Auditorilor Financiari din România în cadrul activităţilor desfăşurate de către această 

organizaţie profesională. Îl felicităm şi îi dorim mult succes în continuare colegului nostru, 

Clemente Kiss!  

    Federaţia Internaţională a Contabililor (IFAC) este organizația globală pentru 

profesia contabilă dedicată servirii interesului public prin consolidarea profesiei și contribuția 

la dezvoltarea de economii internaționale puternice. Comitetul pentru Dezvoltarea 

Organizaţiilor Profesionale Contabile/ Professional Accountancy Organization Development 

Committee (PAODC) din cadrul Federaţiei Internaţionale a Contabililor (IFAC) are scopul de 

a promova şi de a facilita consolidarea organizaţiilor profesionale contabile, organizaţii a 

căror activitate serveşte interesul public.  

   De asemenea, PAODC are rolul de a sprijini organizaţiile profesionale - membre ale 

IFAC, precum şi pe cele care aspiră la statutul de membru IFAC, asigură informări specifice 

activităţii profesiei contabile pentru organizaţiile membre pe plan internaţional, coordonează 

şi facilitează schimbul de informaţii relevante şi exemple de bune practici între organizaţiile 

profesionale contabile.  

  Totodată, stabileşte parteneriate sau alte legături cu comunitatea donatorilor, a 

guvernelor şi a altor părţi interesate de dezvoltarea economică cu accent pe contribuţia 

organizaţiilor profesionale pentru dezvoltarea, creşterea transparenţei şi a responsabilităţii 

organismelor profesionale din economiile emergente. 

   PAODC poate emite publicaţii precum: Ghid de bune practici – care prezintă metode 

recomandate şi/sau practici, inclusiv pe cele recunoscute în prezent ca „cele mai bune 

practici”; Lucrări de informare – care oferă o investigaţie detaliată într-un anumit subiect 

privind profesia contabilă; Documente de consultare – care promovează discuţii sau dezbateri 

privind aspecte care influenţează profesia contabilă; Rapoarte speciale – care tratează subiecte 

unice de interes pentru părţile implicate în dezvoltarea profesiei contabile. 



Prof. univ. dr. Horia Neamţu – membru de onoare al Camerei Auditorilor din Republica 

Azerbaijan 

 

În cadrul extinderii şi consolidării relaţiilor de colaborare ale Camerei Auditorilor 

Financiari din România cu alte organisme profesionale similare din ţară şi din străinătate se 

cuvine menţionată importanta contribuţie pe care prof. univ. dr. Horia Neamţu - preşedinte 

de onoare al Camerei - şi-a adus-o prin sprijinul acordat organizaţiei profesionale din 

Republica Azerbaijan în implementarea obiectivelor şi a îndatoririlor acesteia pentru 

dezvoltarea profesiei şi pentru servirea interesului public la un nivel cât mai înalt. 

Astfel, drept recunoaştere a acestui merit, în conformitate cu Regulamentul membrilor 

Camerei Auditorilor din Republica Azerbaijan, domnului prof. univ. dr. Horia Neamţu i-a 

fost acordat titlul de „Membru de onoare” al Camerei Auditorilor din Azerbaijan, iar 

preşedintele Vahid Novruzov şi-a exprimat deplina încredere în colaborarea viitoare cu 

preşedintele de onoare al CAFR. 

Îl felicităm pe domnul Horia Neamţu şi îi dorim mult succes în activităţile viitoare! 

 

 

 

Grupul de  lucru pentru experţii ISAR 

 

În perioada 4-6 noiembrie 2015 a avut loc la Geneva, Elveția, a 32-a sesiune a Grupului 

de lucru interguvernamental pentru experți în Standarde Internaționale de Contabilitate și 

Raportări (ISAR), din cadrul Conferinţei Naţiunilor Unite pentru Comerţ şi Dezvoltare 

(UNCTAD). 

La acest eveniment Camera Auditorilor Financiari din România a fost reprezentată de 

conferențiar univ. dr. Mirela Păunescu, vicepreședinte al Consiliului. 

Principalele subiecte prezentate şi dezbătute s-au referit la: raportarea de 

sustenabilitate, la elementele esențiale ale raportării de înaltă calitate - cerințele şi bunele 

practici cu privire la implementarea auditului şi asigurării internaționale, bune practici 

privind consolidarea rolului raportării corporative în atingerea obiectivelor de dezvoltare 

durabilă, precum şi la orientări privind bunele practici în domeniul monitorizării și punerii în 

aplicare a conformității.  
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Întrunirea Consiliului IFAC 

 

În perioada 11-12 noiembrie 2015 a avut loc la Singapore întrunirea Consiliului IFAC, 

eveniment ce s-a axat pe aspecte semnificative legate de profesia contabilă, cum ar fi 

aprobarea Strategiei IFAC pentru 2016-2018, alegerea noilor membri în Consiliul IFAC, dar și 

admiterea în IFAC a unor noi asociați din Africa și Asia. Gazda manifestării a fost Institutul 

Contabililor Autorizați din Singapore. 

Activitatea formală a întrunirii Consiliului s-a desfăşurat la 11 noiembrie, iar 

seminariile organizate ca parte a Convenției din Singapore privind Contabilitatea „Conducând 

schimbarea - Calea asiatică” au avut loc a doua zi, 12 noiembrie. 

La acest eveniment Camera Auditorilor Financiari din România a fost reprezentată de 

dr. Clemente Kiss, vicepreşedinte al Consiliului. 

Agenda întrunirii Consiliului 2015 a inclus prezentarea rapoartelor președintelui IFAC, 

directorului executiv IFAC, președintelui Comisiei de Audit IFAC, președintelui Comitetului 

de Guvernanță IFAC, președintelui Comitetului de Planificare și Finanțe IFAC, președintelui 

Comitetului de Nominalizare IFAC.  

De asemenea, au fost supuse dezbaterii şi aprobării: Raportul asupra proiectului de 

implementare a strategiei „Menținerea Avantajosului Nostru Global”, și realizarea parametrilor 

pe larg ai bugetului pentru anul 2015; Strategia IFAC pentru perioada 2016-2018 - „Făurirea 

unei Profesii Pregătite pentru un Viitor Rapid” și a parametrilor pe larg ai bugetului pentru anul 

2016.  

 

Din programul întrunirii nu au lipsit rapoartele privind activităţile IFAC întocmite de: 

Forumul Firmelor/Comitetul Transnațional de Auditori, Organizațiile Regionale recunoscute, 

Grupările de Contabilitate recunoscute.  

Totodată au fost prezentate actualizări de la: Consiliul pentru Standarde Internaționale 

de Audit și Asigurare, Consiliul pentru Standarde Internaționale de Formare în Profesia 

Contabilă, Consiliul pentru Standarde Internaționale de Etică pentru Contabili, Consiliul 

pentru Standarde Internaționale de Contabilitate în Sectorul Public, precum şi actualizări 

referitoare la activitățile Consiliului de Supraveghere în Interes Public,  la  supravegherea în 

interes public a Consiliului pentru Standarde Internaționale de Contabilitate în Sectorul 

Public. 

 

 

 

 

 

 

 



Grupul de lucru FEE 
 

În perioada 24-25 noiembrie 2015 s-a desfăşurat la Bruxelles întâlnirea Grupului de 

lucru FEE – Audit şi Asigurare. 

Tema principală a reuniunii s-a axat pe discuții asupra asigurării calității şi cooperării, 

în special pentru punerea în aplicare a reformei UE şi implementarea acesteia în statele 

membre, a serviciilor de non audit, a viitoarelor acțiuni şi proiecte FEE precum şi a 

rapoartelor de audit.  

La eveniment Camera Auditorilor Financiari din România a fost reprezentată de dr. 

Ciprian Mihăilescu prim-vicepreşedinte al Consiliului, care a întocmit şi predat raportul de 

ţară privind activitatea CAFR din ultimele 3 luni precum şi stadiul implementării în legislaţia 

naţională a Directivei Europene 56/2014 şi a Regulamentului 537/2014. 

Astfel, în viitorul apropiat FEE va emite o serie de documente ce vor cuprinde poziția 

cu privire la transpunerea Directivei – Informațiile non-financiare şi creșterea rolului acestora 

precum şi la indicatorii de calitate ai auditului. 

 
 

Iniţiativa „Audit Training of Trainers” 

 

În perioada 30 noiembrie – 1 decembrie 2015, la Viena, Austria, în organizarea 

Centrului pentru Reforma Raportărilor Financiare (CFRR) din cadrul Băncii Mondiale, a 

continuat iniţiativa „Audit Training of Trainers” (Audit ToT), ca parte a programului UE – 

REPARIS. Scopul acestui program este de a dezvolta capacitatea profesiei de audit de înaltă 

calitate, prin intermediul unor activităţi de dezvoltare profesională. Atelierele din cadrul 

programului se concentrează în special pe necesităţile şi provocările la care trebuie să 

răspundă Practicienii Mici şi Mijlocii (PMM) pentru punerea în aplicare a Standardelor 

Internaţionale de Audit. 

Sesiunea la care facem referire s-a desfăşurat sub forma unui atelier de lucru pentru 

lansarea unui nou ciclu de formare de formatori în audit. La lucrări au participat 

reprezentanţi ai organizaţiilor profesionale de contabilitate şi de audit precum şi alte entităţi 

care proiectează şi livrează programe de dezvoltare profesională continuă pentru 

profesioniştii din domeniu. A fost un bun prilej pentru participanţi de a se reconecta şi de a 

dezbate aspecte privind provocările actuale ale dezvoltării profesionale continue, 

identificarea resurselor disponibile, găsirea de soluţii comune privind proiectarea unui nou 

ciclu de instruire „Audit ToT”. 

Agenda evenimentului a reunit reprezentanţi ai Băncii Mondiale şi personalităţi de 

marcă ai profesiei, precum: Henri Fortin - şeful Centrului Băncii Mondiale pentru Reforma de 

Raportare Financiară, Kalina Sukarova, Bonnie Ann Sirois, Waldemar Majek – specialişti, 

Banca Mondială, Angelika Ruubel – Asociaţia Auditorilor din Estonia, Katarzyna 

Kowalczyk – director Caseware Polonia, Inge Saeys – Comitetul pentru Practicieni mici şi  

mijlocii din cadrul IFAC, Hysen Cela – preşedintele Institutului Auditorilor Autorizaţi din 

Albania. 
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La această importantă întrunire Camera Auditorilor Financiari din România a fost 

reprezentată cu profesionalism de înalt nivel de conferenţiar univ. dr. Mirela Păunescu, 

vicepreşedinte al Consiliului şi de Ana Dincă, membru al Consiliului. 

 

 

  

 

„Drumul spre Europa: Programul de Reformă a Contabilităţii şi Consolidare Instituţională 

(REPARIS)” -  finanţat de Uniunea Europeană este un program regional care vizează crearea 

unui mediu de politici transparente şi un cadru instituţional eficace pentru raportarea 

corporativă în Europa centrală şi de sud-est. 

REPARIS a demarat procesul de introducere şi de punere în aplicare în mod eficient a 

elementelor relevante ale acquis-ului comunitar, cu scopul de a contribui la investiţiile străine 

directe şi de portofoliu, la promovarea evoluţiilor financiare din sectorul privat, la 

îmbunătăţirea mediului de afaceri şi a climatului investiţional, precum şi la facilitarea 

armonizării legislaţiilor naţionale din domeniu cu cele ale Uniunii Europene.  

 

Vom reveni cu detalii. 

 

IMPORTANT DE LA FEE 

 

Adunarea membrilor Federaţiei Experţilor Contabili Europeni 

 

În perioada 16-17 decembrie la Bruxelles, Belgia, a avut loc întrunirea membrilor FEE. 

Cu această ocazie a fost anunţată aderarea a trei noi membri şi anume: Uniunea 

Contabililor, Auditorilor şi Lucrătorilor Financiari din Bosnia Herţegovina, Asociaţia 

Contabililor şi Auditorilor din Republica Srpska, drept membrii cu drepturi depline, precum 

şi Asociaţia Contabililor din Republica Letonia, cu statut de membru asociat.  

Astfel, numărul total al organizaţiilor profesionale membre FEE a ajuns la 50 din 37 de 

ţări europene (click aici) şi (aici). 

De asemenea, în board-ul FEE au fost realeşi, pentru un mandat de patru ani, Morten 

Speitzer din Danemarca şi Florin Toma din cadrul Corpului Experţilor Contabili şi 

Contabililor Autorizaţi din România (CECCAR). Îl felicităm pe colegul nostru de la CECCAR 

pentru încrederea acordată şi îi dorim în continuare mult succes în activitate. 

 

 

 

http://www.fee.be/library/list/49-general/1552-fee-welcomes-three-new-members-and-re-elects-two-board-members.html
http://www.fee.be/members/see-member-bodies-per-country.html


 

În acest context, Petr Kriz, preşedintele FEE, a declarat: 
 

„Sunt foarte mulţumit să începem anul 2016, anul în care FEE va aniversa 30 de ani de la 

înfiinţare, cu o echipă puternică şi de un înalt nivel profesional. FEE va continua să promoveze 

importanţa profesiei prin inovaţii permanente în trei domenii cheie: audit şi asigurare, raportare şi 

finanţe publice”. 

În cadrul lucrărilor a fost aprobat raportul anual pentru 2015 (click aici) şi bugetul 

pentru anul 2016.  
 

 

Adunarea membrilor Proiectului Common Content 
 

 

 Ca răspuns la tendinţa de globalizare a economiei, la piața unică și  la curentul de 

reglementare europeană armonizată, zece organisme profesionale de renume din Europa 

conlucrează pentru a își armoniza calificările lor profesionale. 
 

 

  

În 14 decembrie 2015 la Bruxelles s-a desfăşurat întâlnirea Common Content unde 

Camera Auditorilor Financiari din România a fost reprezentată de dna vicepreşedinte Mirela 

Păunescu şi de dna director executiv Cristina Cerbu. 

 Common Content este o colaborare între zece de organisme profesionale de renume 

din Europa ( ultimul acceptat ca membru deplin a fost Belgia) cu scopul de a dezvolta în 

continuare, de a menţine şi unifica reperele de învățământ de înaltă calitate, ce duc la 

obţinerea de calificări recunoscute la nivel internaţional,  şi care răspund  provocărilor 

generate de globalizare și nevoilor diverse şi în creştere a utilizatorilor de informaţii degajate 

de situaţiile financiare.  

 

 În prezent, Camera Auditorilor Financiari din România are statutul de membru 

asociat şi are termen doi ani de zile pentru a-şi adapta sistemul de pregătire profesională 

(acolo unde este cazul) atât pentru acceptarea în profesie cât şi pentru dezvoltarea continuă a 

membrilor săi pentru a deveni membru cu drepturi depline. 

 

Avantajul acceptării CAFR ca membru cu drepturi depline este, pe lângă faptul că va duce la 

creşterea calităţii serviciilor prestate de auditori, prin alinierea la cele mai bune practici 

recunoscute cel puţin la nivel european, este acela că un auditor financiar membru al CAFR 

va putea obţine dreptul de practică în oricare din celelalte ţări membre mult mai uşor decât 

până acum, doar prin susţinerea unor examene de diferenţe care se vor axa pe specificităţile 

 ţării respective ( cum ar fi legislaţia naţională, taxe sau altele similare) şi prin demonstrarea 

unei minime experienţe practice cerute. 

http://www.fee.be/library/list/49-general/1553-fee-annual-report-2015.html
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 Concret, obţinerea titlului de membru 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 continuă 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 membre  se va decide dacă 

se obţine titlul de membru cu drepturi depline. Această etapă finală estimăm a fi derulată în 

termen de maxim 2 ani. 

 

 Asocierea cu Common Content va presupune adaptarea curriculei de învăţământ, 

modificări pe examenele de obţinere a calităţii de auditor financiar dar şi revizuirea 

sistemului de practică efectuată de stagiarii CAFR.  

 

 În cadrul întâlnirii de la Bruxelles, organismului profesional belgian Instituut van de 

Bedrijfsrevisoren - Institut des Reviseurs d'Enterprises (IBR-IRE) i s-a recunoscut calitatea de 

membru cu drepturi depline după prezentarea rezultatului revizuirii şi a concluziei că toate 

condiţiile impuse de regulamentul Common Content au fost îndeplinite. Şi pentru că trebuia 

predată cuiva ştacheta, la aceeaşi întâlnire organismul profesional KIBR din Polonia a fost 

acceptat ca membru asociat ( pe o poziţie similară CAFR) urmând ca la data îndeplinirii 

condiţiilor impuse acesta să devină membru cu drepturi depline. 

 

 În vederea acceptării ca membru cu drepturi depline, CAFR a demarat deja procesul 

de analiză a standardelor proprii educaţionale urmând ca în perioada următoare să 

stabilească întâlniri de lucru cu reprezentanţii Common Content pentru a identifica ariile care 

necesită adaptare şi pentru a se alinia la cele mai bune practici în domeniu. 

 

 În luna aprilie a anului 2016 CAFR are onoarea să găzduiască următoarea întâlnire a 

Common Content, în Bucureşti, întâlnire la care s-s propus a se discuta despre următorii paşi 

ce urmează a fi parcurşi de către CAFR, alegerea organismelor membre Common Content  

care vor asista CAFR în vederea îndeplinirii obiectivelor, împărtăşirea de bune practici în 

domeniu şi stabilirea direcţiilor viitoare de acţiune. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.ibr-ire.be/nl/pages/default.aspx
https://www.ibr-ire.be/nl/pages/default.aspx


DIVERSE 
 

Concurs pentru ocuparea unor posturi vacante 

existente în cadrul CAFR 

 

Camera Auditorilor Financiari din România, organizație profesională de utilitate 

publică, fără scop lucrativ, care în numele statului, organizează, coordonează și autorizează 

desfășurarea activității de audit financiar în România, cu sediul în București, str. Sirenelor, 

nr.67-69, Sector 5, a publicat anunţul privind procesul de selecție a personalului în vederea 

ocupării postului de Inspector în cadrul Departamentului Monitorizare şi Competenţă 

Profesională – post vacant temporar. 

Pentru detaliile şi calendarul procesului pentru acest post (click aici). 

De asemenea, se va continua procesul de selecţie a personalului pentru ocuparea 

posturilor vacante existente în cadrul CAFR.  

 

 

A apărut revista „Audit Financiar” nr. 12/2015 

 

Din sumar: „Cercetare prospectivă privind noile cerinţe de transparenţă în audit, 

posibile efecte şi soluţii la problemele practice”; „Suficienţă şi adecvare în aplicarea ISA 210”; 

„Studiu privind relaţia cu investitorii a companiilor din România care aplică principiile de 

guvernanţă corporativă”; „Dimensiuni ale responsabilităţii sociale a auditorului, în condiţiile 

practicării contabilităţii creative”; „Evaluarea viitorilor profesionişti contabili – între clasic şi 

online”. 

 
 

http://www.cafr.ro/stiri.php?id=697
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A apărut revista „Practici de Audit” nr. 4/2015 

 

Din sumar: „Reportaj de la al IV-lea Congres al profesiei de auditor financiar din 

România”; „Auditul principiului continuităţii activităţii şi concluzii în raportul de audit”; 

„Documentarea aserţiunilor aferente situaţiilor financiare. Secţiunea M – Aspecte legale şi 

statutare, capital propriu şi rezerve – aplicaţie practică”; „Ierarhia valorii juste şi abordările în 

evaluare”; „Aspecte contabile şi fiscale privind reducerile comerciale şi reducerile financiare”. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 


