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IMPORTANT PENTRU AUDITORI ŞI STAGIARI
Al IV-lea Congres al profesiei de auditor financiar din România
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La 23 octombrie 2015, putem considera că municipiul Braşov, a fost „Capitala
internaţională a auditului financiar”, găzduind cel mai important eveniment din viaţa
organizaţiei noastre profesionale – Cel de al IV-lea Congres al profesiei de auditor din
România”, organizat de Camera Auditorilor Financiari din România, sub coordonarea noului
Consiliu ales în toamna anului trecut.
La această ediţie tema, ancorată în realitatea imediată, a fost „Provocările profesiei de
auditor financiar – acţiuni pentru implementarea reglementărilor Uniunii Europene”. A fost
totodată un bun prilej pentru a sărbători într-un cadru festiv Ziua Naţională a Auditorului
Financiar.
La eveniment au luat parte, alături de auditori financiari, membri ai Camerei,
numeroase personalităţi ale profesiei din ţară şi din străinătate, reprezentanţi ai unor instituţii
publice, centrale şi locale, ai unor organizaţii profesionale partenere, ai mediului academic şi
ai celui de afaceri, ziarişti.
Au onorat Congresul prin prezenţă şi participare la lucrări o serie de invitaţi străini,
precum: Petr Kriz - președintele Federaţiei Europene a Contabililor (FEE), Alexandra Chin președintele ACCA, Hans van Damme - președintele Grupului de coordonare al Proiectului
Common Content, Wolfgang Böhm - secretar general al Grupului de coordonare al
Proiectului Common Content, Michèle Cartier le Guérinel - delegat general FIDEF,
Francesco Capalbo - reprezentant al Consiliului IFAC (Permanent Observer), Christiana
Diola - Europe Region Team, Institutul Contabililor Autorizați din Anglia și Țara Galilor
(ICAEW), Mirela Bojic - secretar și coordonator pentru cooperare internațională, Asociația
Contabililor și Auditorilor din Republica Srpska, Dmitry Yakovenko - președintele
Institutului Național al Profesioniștilor Contabili, Manageri Financiari și Economiști din
Federaţia Rusă, Viktoria Lisina - președintele Uniunii Auditorilor din Ucraina, David
Goldberg - președintele Institutului Contabililor Certificați Public, Israel, Boyko Kostov președintele Institutului Contabililor Publici Autorizați din Bulgaria, Viorel Dandară președintele Consiliului director ACAP – Republica Moldova, Marina Șelaru - director
executiv, ACAP- Republica Moldova, Lilia Grigoroi - decanul Facultății de Contabilitate din
cadrul ASEM din Republica Moldova, Nino Lagidze - Member of Education Committee,
Georgian Federation of Professional Accountants and Auditors (GFPAA), Marina
Revazishvili - Education committee coordinator, Georgian Federation of Professional
Accountants and Auditors (GFPAA), Vaios Rizoulis - membru al Consiliului de
Supraveghere al Institutului Contabililor Publici Autorizaţi din Grecia (SOEL).
Înainte de începerea lucrărilor jurnalistul economic Radu Soviani, moderatorul
Congresului, a supus atenţiei un scurt film prin care s-au rememorat aspecte importante din
viaţa organizaţiei profesioniştilor români în audit, legate de Congresele anterioare, dar şi de

alte momente care au marcat progresele şi preocupările legate de constituirea, dezvoltarea şi
creşterea calitativă a profesiei care – într-un timp relativ scurt – a reuşit să se afirme şi să fie
recunoscută şi apreciată atât pe plan intern, cât şi pe plan internaţional.
Totodată, secvenţe din film au fost consacrate activităţii curente desfăşurate atât la
sediul Camerei Auditorilor Financiari din România, cât şi la sediile reprezentanţelor regionale
din Iaşi, Braşov, Cluj-Napoca şi Timişoara.
În deschiderea lucrărilor prof. univ. dr. Ion Mihăilescu, președintele Congresului și
conferențiar univ. dr. Gabriel Radu, președintele CAFR au urat mesaje de bun venit
participanţilor.
În continuare, au fost adresate celor prezenţi mesaje de salut transmise din partea unor
instituţii şi organizaţii profesionale din ţară şi din străinătate: Alexandra Chin, preşedintele
ACCA, Michèle Cartier le Guérinel, delegat general FIDEF, Constantin Niță, deputat, Mihai
Mohaci, prefectul judeţului Braşov, Claudiu Coman, vicepreședinte al Consiliului Județean
Brașov, Boyko Kostov, președintele Institutului Contabililor Publici Autorizați din Bulgaria,
dr. Viorel Dandară, preşedintele Consiliului Asociaţiei Contabililor şi Auditorilor
Profesionişti din Republica Moldova, Vaios Rizoulis, membru al Consiliului de Supraveghere
al Institutului Contabililor Publici Autorizaţi din Grecia (SOEL), Dmitri Yakovenko,
preşedintele Institutului Naţional al Profesioniştilor Contabili, Manageri Financiari şi
Economişti (NIPA) din Federaţia Rusă, Doina Elena Dascălu, vicepreşedinte, Curtea de
Conturi a României, Marius Vorniceanu, vicepreşedinte – membru executiv – sectorul
Asigurări - Reasigurări din cadrul Autorităţii de Supraveghere Financiară, Elena Dumitraşcu,
expert, Banca Naţională a României, Robert Aurelian Şova, preşedintele Corpului Experţilor
Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România, Corneliu Cazacu, preşedintele Consiliului
pentru Supravegherea în Interes Public a Profesiei Contabile, Steluţa Claudia Oncică,
director Oficiul Naţional pentru Prevenire şi Combaterea Spălării Banilor, Andras Gyorgy
Edler, preşedintele Camerei de Comerţ şi Industrie Covasna, consilier al preşedintelui
Camerei de Comerţ şi Industrie a României pe probleme de fiscalitate, Filip Stoica, secretar
general al Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România.
În continuare, conform tradiţiei, au fost decernate premiile revistei „Audit Financiar”
pentru cele mai valoroase articole publicate în cursul anului 2015.
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Premiile au fost înmânate de către conferenţiar univ. dr. Gabriel Radu, preşedintele
Camerei Auditorilor Financiari din România.
Astfel, Consiliul CAFR a acordat un Premiu special de excelenţă profesorului Alain
Burlaud, de la Conservatorul Naţional de Arte şi Meserii din Paris, pentru articolele de
cercetare ştiinţifică publicate în revistă, precum şi în semn de apreciere pentru deschiderea,
cooperarea şi sprijinul acordat publicaţiei, cu încrederea în promovarea în continuare a
colaborării noastre.
Momentul festiv a continuat cu înmânarea Premiului de excelenţă „Constantin
Ionete”, care a fost acordat prof. univ. dr. Emil Horomnea şi drd. Florentin Emil Tanasă de la
Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” - Iaşi pentru lucrarea de cercetare ştiinţifică cu titlul
„Modelarea relaţiei auditor – entitate client prin intermediul jocurilor şi echilibrelor Nash”,
publicată în revista „Audit Financiar” nr. 11/2015.
Premiul „Alexandru Rusovici”, a fost acordat prof. univ. dr. Mădălina Dumitru, și
lect. univ. dr. Gabriel Jinga, de la Academia de Studii Economice din Bucureşti, pentru
cercetarea ştiinţifică cu titlul: „Studiu de caz privind practica de raportare integrată. O
abordare a legitimităţii”.
A urmat sesiunea în plen în cadrul căreia au fost supuse dezbaterii probleme de
actualitate ale profesiei contabile, expuse în sinteză de către conferenţiar univ. dr. Gabriel
Radu, președintele CAFR. La dezbaterile în plen au participat: Petr Kriz - președintele FEE;
Hans van Damme - președintele grupului de coordonare al proiectului Common Content;
Șerban Toader - Senior Partner, KPMG România și Moldova; Ahmed Hassan - Country
Managing Partner, Deloitte; Christiana Diola - director însărcinat cu problemele membrilor și
stakeholderilor în Europa, ICAEW; Francesco Capalbo, reprezentant al Consiliului IFAC.

După sesiunea în plen lucrările au continuat în cadrul celor patru ateliere astfel:
Atelierul 1: „Supravegherea profesiei contabile, condiţie esenţială în realizarea misiunilor de înaltă
calitate”, Atelierul 2: „Educaţia profesională, element esenţial în formarea unei culturi
organizaţionale de audit”, Atelierul 3: „Provocări legislative în profesia contabilă”, Atelierul 4
Schimbul de experienţă „Provocări pentru profesionişti”.



La sesiunea de închidere a lucrărilor Congresului domnul Eugen Orlando
Teodorovici, ministrul finanţelor publice, a prezentat unele noutăți în materie fiscală
adoptate în ziua respectivă în guvern, cu intenția stimulării mediului de afaceri, măsuri care
sunt de acum cunoscute.
În legătură cu activitatea de audit financiar ministrul finanțelor publice a spus:
„Puteți conta pe sprijinul și colaborarea Ministerului Finanțelor Publice pentru îndeplinirea
obiectivelor comune legate de această profesie. Nu trebuie uitat că sunteți singura profesie apărată de
lege în ceea ce privește utilizarea raționamentului profesional. Cu atât mai mult, din aceasta rezultă
obligația în plus care vă revine în onorarea obligațiilor care vă revin în misiunile dumneavoastră. Vă
urez mult succes!”
În cuvântul de închidere al Congresului Gabriel Radu, președintele CAFR, a declarat:
„Am parcurs o zi importantă, grea, dar o încheiem cu optimism, conștienți de faptul că profesia
contabilă și de audit intră într-o nouă etapă, în care trebuie să fie mult mai aproape de interesul public.
Doresc să mulțumesc tuturor celor care au susținut lucrări în atelierele Congresului, invitaților
noștri, profesioniștilor care au prezentat cele mai noi abordări ale profesiei, tuturor celor care au fost
prezenți aici și care ați auzit, înțeles și cu siguranță ați perceput că este necesar să facem o schimbare în
această profesie.
Transpunerea noilor reglementări din zona auditului, cu efect implicit și asupra contabilității,
trebuie gândită foarte bine, urmărindu-se impactul pe termen mediu și lung. Piața solicită ca noi,
profesioniștii, să avem o mai mare răspundere, independență, transparență. Există foarte multe astfel
de provocări, cărora cu siguranță le vom face față. Transpunerea Directivei europene în legislația
românească se va face astfel încât să fie în interesul profesiei, al supravegherii profesionale și al
publicului.
Mulțumim pentru ospitalitatea cu care am fost primiți la Brașov, acest important centru
economic al țării!”
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Ecouri în mass-media
Cel de-al patrulea Congres al Profesiei de Auditor Financiar din România a beneficiat
de o foarte bună acoperire media în presa locală, având în vedere importanța derulării unui
astfel de eveniment pentru economia municipiului Brașov, dar și a județului. Astfel, Primăria
municipiului Brașov a mediatizat pe larg desfășurarea Congresului pe pagina oficială de
facebook: (https://www.facebook.com/primariabrasov/posts/903762253034692 ).
Publicația BizBrașov – portalul de analize și știri economice din Brașov
(http://www.bizbrasov.ro/2015/10/23/auditorii-financiari-au-azi-congres-la-brasov/) a explicat
pe larg ceea ce reprezintă Congresul Auditorilor.
Cotidianul ,,Bună Ziua Brașov’’ (http://www.bzb.ro/stire/auditorii-financiari-aucongres-la-brasov-a91588) a relatat despre participarea internațională deosebită de care s-a
bucurat Congresul și a amintit faptul că auditorul financiar cu numărul 5.000 a primit
certificatul
de
liberă
practică
la
Brașov.
Și
pentru
Monitorul
Expres
(http://www.monitorulexpres.ro/?mod=monitorulexpres&p=ultora_local&s_id=150952),
evenimentul Congresului a reprezentat prilejul de a mediatiza rolul Camerei Auditorilor
Financiari din România în ceea ce privește implementarea reglementărilor europene din
domeniu, dar și pentru a sublinia preocuparea CAFR în vederea unei cât mai corecte și
complete absorbții a fondurilor europene.
Portalul
național
de
știri
ziare.com
(http://www.ziare.com/brasov/stiriactualitate/congres-al-auditorilor-financiari-la-brasov-5757416) a preluat de asemenea știrea
despre desfăşurarea Congresului, pe baza informațiilor de la conferința de presă.
,,La nivelul Uniunii Europene au apărut noi reglementări legislative privind
supravegherea acestei profesii, iar acum se lucrează la transpunerea acestui act normativ în
România. În Europa, această profesie este tot mai importantă, pentru că atestă realitățile
economice.
Publicația Corona Press (http://www.coronapress.ro/articol/30577) a realizat una
dintre cele mai bune prezentări ale Congresului, mediatizând totodată și rolul CAFR.
Cu prilejul Congresului reprezentanți ai CAFR au fost invitaţi în studiourile de
televiziune locale. Spre exemplu, televiziunea NOVA TV (realizator Gabriela Urse), în cadrul
emisiunii ,,Pentru brașoveni’’, i-a avut invitați atât pe președintele Gabriel Radu, cât și pe
Angela
Broju
şeful
Reprezentanței
zonale
Braşov
a
CAFR.
(http://www.novapress.ro/video/pentru-brasoveni-cu-gabriela-urse-22-octombrie-2015.html)
După închiderea Congresului, în studioul TV amenajat la hotelul Aro Palace din
Brașov a avut loc o dezbatere cu scopul de a analiza „la cald” desfășurarea Congresului.
Invitații jurnalistului Radu Soviani au fost Gabriel Radu, președintele CAFR, Mirela
Păunescu, şi Clemente Kiss, vicepreședinţi ai Consiliului CAFR, Pavel Năstase, rectorul
Academiei de Studii Economice din București și Mircea Bozga, Partener PwC
(http://soviani.com/2015/10/28/concluziile-congresului-auditorilor-financiari-din-romania/ ).
Un amplu reportaj despre acest eveniment puteţi citi în revista „Practici de Audit” nr.
4/2015.

Examen de competență profesională
În cursul lunii noiembrie 2015, Camera Auditorilor Financiari din România
organizează examenul de competenţă profesională pentru atribuirea calităţii de auditor
financiar.
Înscrierile se fac în perioada 02 noiembrie – 13 noiembrie 2015 iar probele se vor
desfășura după cum urmează:
Proba teoretică (I) – sâmbăta, 21 noiembrie 2015
Proba grilă (II) – duminica, 22 noiembrie 2015
Proba practică (III) – sâmbăta, 28 noiembrie 2015
La examen se pot înscrie persoanele care, la momentul înscrierii, au îndeplinită
obligaţia de pregătire profesională aferenta anului 2015; stagiarii care au finalizat perioada de
stagiu şi se află în perioada legală în care pot susţine examenul de competenţă profesională;
stagiarii care au fost respinşi la alte sesiuni de examen şi se află în termenul legal pentru
susţinerea examenului.
Pentru mai multe detalii (click aici).

Cursuri organizate de CAFR pentru auditori
În cadrul pregătirii profesionale continue, Camera Auditorilor Financiari din România
organizează pentru membrii săi următoarele cursuri:
Perioada

Cursanţi

Oraş

05.11.2015
–

Auditori

BUCUREŞTI

Institutul Bancar
Roman (IBR)

Program

Vezi Programul

Adresa (click aici)

08.11.2015
05.11.2015
–

Locaţie

HOTEL BULEVARD
Auditori

08.11.2015
Alte detalii (click aici)

CONSTANŢA

Bd. Mamaia, Zona
Delfinariu

Vezi Programul
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Pregătire profesională – cursuri în sistem clasic
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În perioada 12–15 octombrie 2015 în cadrul pregătirii profesionale continue, Camera
Auditorilor Financiari din România organizează la Institutul Bancar Roman (IBR) intrarea C,
et.1 – AULA "Costin Murgescu"următoarele cursuri în sistem clasic:
Joi, 12.11.2015: Auditul salariilor şi al impozitelor. Secţiunea K „Impozite” şi secţiunea
P „Salarii şi datorii asimilate” din Ghidul pentru un audit de calitate. Exemplu practic.
Vineri, 13.11.2015:
1. Documentarea secţiunii S „Situaţia fluxurilor de numerar” din Ghidul pentru un
audit de calitate. Exemplu practic.
2. Paragrafele unui raport de audit financiar independent, ISA 700, 705, 706, 800, 805.
Exemple practice.
Sâmbătă, 14.11.2015:
1. Contabilizarea şi prezentarea impozitelor amânate conform IAS 12.
2. Contabilizarea veniturilor. Exemple practice.
3. Documentarea secţiunii B8 „Solduri iniţiale/Cifre comparative” din Ghidul pentru
un audit de calitate, ISA 510 „Misiuni de audit iniţiale – solduri iniţiale”. Exemplu practic.
4. Sesiune de discuţii cu privire la profesia de auditor financiar.
Duminică 15.11.2015:
1. Audit intern
2. ISA 220 „Controlul calităţii pentru un audit al situaţiilor financiare” şi ISQC1
„Controlul calităţii pentru firmele care efectuează audituri şi revizuiri ale situaţiilor
financiare, precum şi alte misiuni de asigurare şi servicii conexe”.
În perioada imediat următoare, respectiv 19.11.2015- 22.11.2015 tot la Institutul Bancar
Roman (IBR) intrarea C, et.1 – AULA "Costin Murgescu" se organizează următoarele cursuri
în sistem clasic:
Joi, 19.11.2015:
1. Contabilizarea şi prezentarea impozitelor amânate conform IAS 12.
2. Contabilizarea veniturilor. Exemple practice.
Vineri, 20.11.2015:
1. Documentarea secţiunii S „Situaţia fluxurilor de numerar” din Ghidul pentru un
audit de calitate. Exemplu practic.
2. Paragrafele unui raport de audit financiar independent, ISA 700, 705, 706, 800, 805.
Exemple practice.
Sâmbătă, 21.11.2015:
1. Auditul salariilor şi al impozitelor. Secţiunea K „Impozite” şi secţiunea P „Salarii şi
datorii asimilate” din Ghidul pentru un audit de calitate. Exemplu practic.

2. Documentarea secţiunii B8 „Solduri iniţiale/Cifre comparative” din Ghidul pentru
un audit de calitate, ISA 510 „Misiuni de audit iniţiale – solduri iniţiale”. Exemplu practic.
3. Sesiune de discuţii cu privire la profesia de auditor financiar.
Duminică, 22.11.2015:
1. Audit intern.
2. ISA 220 „Controlul calităţii pentru un audit al situaţiilor financiare” şi ISQC1
„Controlul calităţii pentru firmele care efectuează audituri şi revizuiri ale situaţiilor
financiare, precum şi alte misiuni de asigurare şi servicii conexe”.

Curs de pregătire profesională nestructurată
La 16 octombrie 2015, la Baia Mare, Camera Auditorilor Financiari din România a
organizat cursul de pregătire profesională nestructurată cu temele „Noutăți în profesia de
auditor” și „Codul Fiscal : 2016 vs. 2015”.
Temele de actualitate şi de interes care au făcut obiectul cursului au fost prezentate de
conferenţiar univ. dr. Gabriel Radu, preşedintele CAFR: „Noutăţi în profesia de auditor”,
precum şi de Marioara Imre: „Codul Fiscal: 2016 vs. 3015”.
La curs au participat auditori financiari, membri ai CAFR, care au avut toate obligaţiile
faţă de Cameră îndeplinite la zi.
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Important de la ASF
Depunerea cererilor de către auditorii financiari care intenționează să desfăşoare
activități de audit la entitățile reglementate, autorizate şi supravegheate de ASF
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La solicitarea Autorității de Supraveghere Financiară, vă informăm asupra faptului că
la 31.10.2015 a expirat termenul prevăzut la art. 5, alin. (2) din Norma ASF nr. 21/30.10.2014,
până la care pot fi depuse cereri de către auditorii financiari care intenționează să desfăşoare
activități de audit la entități reglementate, autorizate şi supravegheate de ASF.
Ulterior expirării acestui termen, singurele persoane care vor putea efectua misiuni
de audit la entităţi reglementate, autorizate şi supravegheate de ASF sunt auditorii
financiari care sunt aprobați/avizați de către ASF în această calitate.
Mai multe detalii cu privire la condițiile care trebuie îndeplinite, precum şi la
documentele care trebuie depuse la ASF se găsesc în Norma ASF nr. 21 din 30.10.2014 privind
activitatea de audit financiar la entităţile autorizate, reglementate şi supravegheate de către
Autoritatea de Supraveghere Financiară, disponibilă pe site-ul ASF (click aici).

Clarificări cu privire la Norma ASF nr. 21/2014
Întrucât am primit din partea unor colegi întrebări cu privire la aprobarea/avizarea
auditorilor financiari, conform Normei nr. 21/2014, privind activitatea de audit financiar la
entitățile autorizate, reglementate şi supravegheate de către Autoritatea de Supraveghere
Financiară, CAFR a solicitat o serie de clarificări din partea ASF.
Pentru auditorii financiari care sunt interesați de aplicarea Normei ASF nr. 21/2014,
întrebările CAFR și clarificările primite de la ASF pot fi consultate aici (click).
Camera Auditorilor Financiari din România acordă o atenție deosebită sectoarelor de
activitate reglementate și supravegheate de către ASF, având în vedere implicațiile directe
asupra activității de audit financiar și pentru a veni în sprijinul dumneavoastră, în măsura în
care ne veți solicita informații suplimentare, vom încerca să le clarificăm împreuna cu ASF și
să vi le comunicăm pe site-ul Camerei.

EVENIMENTE PROFESIONALE INTERNE
Conferința comună CSIPPC – CAFR
La data de 11 noiembrie 2015 Camera Auditorilor Financiari din România împreună cu
Consiliul pentru Supravegherea în Interes Public a Profesiei Contabile (CSIPPC) şi Camera de
Comerţ şi Industrie a României (CCIR) organizează o Conferinţă cu tema „Consolidarea
credibilităţii situaţiilor financiare - Enhancing the credibility of financial statements”.
Conferinţa se adresează instituţiilor publice de supraveghere, reprezentanţilor
profesiei de auditor financiar şi instituţiilor de reglementare a profesiei, cât şi celor din
mediul academic şi de afaceri.
La eveniment vor participa şi invitaţi la nivel internaţional, reprezentanţi ai
organismelor profesionale specializate, ai organismelor de supraveghere în interes public a
profesiei contabile, ai mediului academic şi de afaceri.
Conferinţa se va desfăşura la Bucureşti, la sediul CCIR.
Vom reveni cu detalii după eveniment.

Conferinţa organizată de U.P.L.R.
prilejuită de „Ziua Profesiilor Liberale din România”
Joi, 5 noiembrie 2015, Uniunea Profesiilor Liberale din România, în parteneriat cu
Patronatul Serviciilor Private din România și Revista „Legal Magazin”, organizează cea de a
VIII – a ediție a Conferinței „Ziua Profesiilor Liberale din România”, care este celebrată în
fiecare an.
Tema Conferinței se referă la raportul „Reglementare versus dereglementare”, aspect
deosebit de important pentru viitorul profesiilor liberale și pentru menținerea unei calități
înalte a serviciilor furnizate de către acestea clienților, pacienților și consumatorilor.
Pentru mai multe detalii legate de acest eveniment, vă rugăm să accesați pagina de
internet a UPLR www.uplr.ro, rubrica CONTACT.
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În spiritul dezvoltării relaţiilor cu organismele profesionale omoloage din străinătate,
precum şi pentru promovarea imaginii şi a vizibilităţii Camerei pe plan internaţional, în luna
octombrie 2015 CAFR a participat, prin reprezentanţi, la următoarele manifestări
profesionale.
Adunarea Generală FIDEF și cel de-al 70-lea Congres al Ordinul Experților Contabili din
Franța

În perioada 28.09.2015 – 03.10.2015, la Paris, Franţa, a avut loc Adunarea Generală
FIDEF, care a reunit reprezentanți ai 47 de organisme profesionale din 17 țări.
Principalele subiecte dezbătute au fost conturile anuale ale anului precedent, raportul
de activitate pentru anul 2014, bugetul pentru anul 2016 și întâlnirile programate pentru anul
2016. De asemenea, fiecare membru FIDEF a prezentat Raportul de activitate până la 15 iulie
2015.
Tot în această perioadă s-a desfăşurat şi al 70-lea Congres al Ordinului Experților
Contabililor din Franța, manifestare care s-a axat pe necesitatea modernizării activității
experților contabili, în sensul utilizării tehnicilor moderne în cabinetele de expertiză, în mod
etapizat.
La cele două evenimente, Camera Auditorilor Financiari din România a fost
reprezentată de prof. univ. dr. Horia Neamţu, preşedinte de onoare al Consiliului, care pe
parcursul lucrărilor, alături de Olivia Kirtley - preşedintele IFAC, Philipp Arraou președintele Consiliului Superior al OEC, precum şi de reprezentanţi ai diferitelor organisme
profesionale, a participat la dezbateri privind problemele actuale ale profesiei existente pe
plan european.

Forumul Strategic pentru Profesia Contabilă (APSF) din cadrul Institutului Contabililor
Autorizați din Anglia și Țara Galilor

În perioada 01.10.2015 – 03.10.2015, la Praga, s-au desfăşurat lucrările Forumului
Strategic pentru Profesia Contabilă (APSF), din cadrul Institutului Contabililor Autorizați din
Anglia și Țara Galilor.
Principala temă a întâlnirii s-a axat pe discuții asupra asigurării calității și cooperării,
în special pe punerea în aplicare a reformei UE a auditului în ceea ce privește supravegherea
în interes public și asigurarea calității.
Printre subiectele în discuție un loc important l-a ocupat prezentarea Rețelei de
Asigurare a Calității (Quality Assurance Network) și domeniile de cooperare internațională.

La acest eveniment Camera Auditorilor Financiari din România a fost reprezentată de
dr. Ciprian Mihăilescu, prim-vicepreşedinte al Consiliului şi de conf. univ. dr. Mirela
Păunescu, vicepreşedinte al Consiliului.
CAFR sprijină dezvoltarea globală a profesiei contabile la IFAC
În perioada 07 – 09 octombrie 2015 a avut loc, la Brasilia, întâlnirea Comitetului pentru
Dezvoltarea Organizațiilor Contabile Publice (PAODC) a IFAC (Federația Internațională a
Contabililor/International Federation of Accountants).

Rolul PAODC este acela de a asista IFAC prin sprijinirea dezvoltării unor organizații
ale profesiei contabile puternice și sustenabile la nivel global.
De asemenea, Comitetul este consilier strategic al IFAC, contribuind activ la obiectivele
strategice ale IFAC și ajutând la implementarea şi identificarea soluțiilor la provocările cu
care se confruntă dezvoltarea unor organizații ale profesiei contabile solide, precum și la
promovarea, înființarea și consolidarea organizațiilor în interes public.
La 08 octombrie 2015 s-a desfăşurat întrunirea comitetului de coordonare al
Memorandum of Understanding to Strengthen Accountancy and Improve Collaboration/
Memorandum pentru Înțelegerea și Consolidarea Profesiei Contabile și Îmbunătățirea
Colaborării – MOSAIC.
MOSAIC este un memorandum de înțelegere cu tradiţie, care stabilește baza pentru
îmbunătățirea cooperării între IFAC și comunitatea internațională. Cu ajutorul celor 13
semnatari, oferă un fundament pentru o abordare consecventă pentru creșterea capacității
organizațiilor profesionale (PAO) și pentru îmbunătățirea sistemelor de management din
economiile emergente.
Succesul înregistrat de inițiativa MOSAIC până în prezent include și website-ul
MOSAIC, un portal de știri despre dezvoltarea la nivel global a profesiei contabile, precum și
dezvoltarea Raportului de Dezvoltare Globală a PAO pentru a evalua statutul organizațiilor
profesionale din lume și zonele-cheie pentru dezvoltare.
Camera Auditorilor Financiari din România a fost reprezentată la cele două
evenimente prin dr. Clemente Kiss, vicepreşedinte al Consiliului, care are şi calitatea de
membru al PAODC.

Page | 13

Forumul Eurasiatic al Contabililor și Auditorilor
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În perioada 08.10.2015- 10.10.2015, s-a desfăşurat la Baku, Azerbaijan, cel de-al 5-lea
Forum Eurasiatic al Contabililor și Auditorilor.
Manifestarea a reunit experți și profesioniști din domenii precum proiecte de investiții,
raportare financiară și audit, control intern, management și mediul de afaceri, din peste 30 de
țări din Comunitatea Statelor Independente, precum şi din Europa și Asia.
Printre subiectele dezbătute s-au aflat dezvoltarea dinamică a economiei globale,
utilizarea rentabilă a resurselor financiare, precum și creșterea transparenței din sistemul de
management și din viața social-economică.
Camera Auditorilor Financiari din România a fost reprezentată de prof. univ. dr. Horia
Neamţu, preşedinte de onoare, care a prezentat lucrarea „Viitorul auditorilor financiari în epoca
globalizării”.
Congresul Profesioniştilor Contabili din Italia

În perioada 15-16 octombrie 2015 la Milano, Italia, a avut loc Congresul profesioniştilor
contabili din Italia - CNDCEC (Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti
Contabili), care a reunit reprezentanți ai profesiei din numeroase țări.
Congresul a avut drept temă centrală „Simplificare pentru dezvoltare/Semplificare per
crescere.”
În dezbatere, s-au aflat teme precum creșterea rolului profesiei de audit ca forță ce
stimulează dezvoltarea prin simplificarea regulilor prin adaptarea modelelor actuale și prin
oferirea unor instrumente corespunzătoare pentru interacțiunea antreprenorilor și a
cetățenilor pe o piață din ce în ce mai dinamică, multiculturală.
La 15 octombrie lucrările s-au desfăşurat în sesiune plenară, punctul central al acesteia
fiind discursul preşedintelui CNDCEC, Luigi Longobardi.
În deschidere au adresat mesaje de salut Petr Kritz, preşedintele FEE, Alessandro
Solidoro, preşedintele organismului din zona Milano şi Luigi Casero, viceministru al
economiei şi finanţelor din Italia. În cadrul sesiunii plenare a avut loc o masă rotundă cu tema
„Noua fiscalitate – certitudine, simplificare, şi dezvoltare?/Il nuovo fisco: certezza, semplificazione e
crescita?”
De asemenea, au fost susţinute prezentări profesionale în şapte sesiuni paralele,
finalizate cu o sesiune în plen, în care profesioniştii contabili italieni şi-au prezentat
propunerile pentru creşterea economică.
CAFR a fost reprezentată la această manifestare a organismului profesional omolog de
conf. univ. dr. Daniel Botez, membru al Consiliului Camerei.

Conferința Anuală a Camerei Auditorilor Statutari din Polonia

În perioada 20 – 23 octombrie 2015 la Jachranka, Polonia, a avut loc cea de-a 16-a
Conferință Anuală pe teme de audit a KIBR (Camera Națională a Auditorilor Statutari din
Polonia), care a reunit reprezentanți ai profesiei din mai multe țări.
Principalele subiecte dezbătute s-au axat pe teme privind tendințele și evoluțiile în
materie de raportare financiară și audit, asigurarea calității și îmbunătățirea calității auditului.
Camera Auditorilor Financiari din România a fost reprezentată la eveniment de Mihai
Grigore, membru al Grupului de lucru audit intern, care a transmis mesajul de salut al
conferenţiar univ. dr. Gabriel Radu, preşedintele CAFR, adresat cu prilejul Conferinţei KIBR.
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DIVERSE
Concursuri pentru ocuparea unor posturi vacante
existente în cadrul CAFR
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I. 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 în cursul lunii octombrie 2015, anunțul privind organizarea
selecției de personal în vederea ocupării următoarelor posturi vacante:
1. Inspector resurse umane - Birou resurse umane şi administrativ (click pentru
cerințe)
2. Consilier juridic - Departament juridic (click pentru cerințe)
În urma transmiterii CV-urilor, persoanele care au fost selectate vor susţine testul de
aptitudini şi interviul în perioada 09 -13 noiembrie 2015.
Pentru mai multe detalii şi calendarul procesului de selecţie (click aici).
II. De asemenea, CAFR organizează selecție de personal în vederea ocupării postului
vacant temporar de:
Inspector în cadrul Departamentului de Monitorizare și Competență Profesională
(click pentru cerințe).
Persoanele care doresc să îşi depună dosarul în vederea ocupării acestui post scos la
concurs vor prezenta, personal sau prin poștă, la secretariatul CAFR din București, str.
Sirenelor, nr. 67-69, Sector 5, OP 5 – CP 83, într-un plic închis următoarele documente:
- Curriculum vitae
- Cazier judiciar
- Copie a actelor de studii
- Copie carnet de muncă și/sau alte documente doveditoare
- Scrisoare de recomandare
Pe plic se va menţiona: ,,Candidatura pentru postul de inspector DMCP”, numele,
prenumele şi domiciliul candidatului.
Se vor lua în considerare doar dosarele care conțin toate documentele solicitate.

Pentru detalii şi calendarul procesului de selecţie (click aici)

Sondajul global IFAC 2015 adresat
practicienilor şi întreprinderilor mici şi mijlocii
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Sunteți un practician într-un cabinet sau întreprindere de dimensiuni mici sau mijlocii
(SMP/SME)? Atunci asigurați-vă că vă faceți auziți!
Completați aici sondajul global IFAC 2015!
Studiul se desfășoară pe parcursul lunii octombrie și noiembrie 2015 și este disponibil
în 22 limbi, inclusiv în română, iar completarea sa nu durează mai mult de 10 minute.
Prin participarea la acest sondaj, veți oferi IFAC și organismului dumneavoastră
profesional informații deosebit de utile care ne vor permite să înțelegem și să abordăm
corespunzător nevoile și provocările cu care vă confruntați.
Federaţia Internaţională a Contabililor (IFAC) derulează anual studiul global menit să
identifice starea actuală și principalele aspecte-cheie cu care se confruntă practicienii din
cabinete mici și mijlocii (PMM-uri) şi clienţii acestora, care activează în cadrul întreprinderilor
mici şi mijlocii (IMM-uri). Acest studiu ajută IFAC să înțeleagă nevoile și provocările PMMurilor și IMM-urilor pe plan național și își propune, de asemenea, să ofere o perspectivă
organismelor membre asupra acestor tipuri de entități din țările lor.
Pentru consultarea rezultatelor sondajului global IFAC 2014 (click aici).
Vă mulţumim pentru implicare !

„Este momentul propice pentru îmbunătăţirea contabilităţii publice” arată un sondaj PwC
Guvernele din întreaga lume fac din ce în ce mai mulți pași spre îmbunătățirea
procedurilor contabile, pentru de a dobândi mai multă claritate și o mai bună gestionare a
finanțelor publice, în contextul în care tot mai mulți experți avertizează că structura contabilă
utilizată în mod tradițional de sectorul public nu este potrivită pentru realităţile secolului
XXI.
„Este important ca guvernele, cele care reglementează contabilitatea în sectorul privat, să ofere
un exemplu și să impună standarde ridicate în sistemul propriu de contabilitate. Chiar dacă situaţia
nu este în totalitate aceasta, observăm un interes crescut pentru îmbunătățirea situației”, a declarat
Daniel Anghel, Partener, Consultanţă Fiscală, Lider al echipei PwC România de Servicii
pentru Sectorul Public.
Principiile contabilității de angajamente reflectă impactul economic pe termen lung al
deciziilor politice în situațiile financiare. Acesta oferă o perspectivă completă asupra activelor
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și pasivelor guvernului, precum și a performanțelor sale financiare și a fluxurilor de numerar.
7 din 10 guverne intenționează să introducă contabilitatea de angajamente în următorii de 5
ani, având adesea IPSAS (Standardele Internaționale de Contabilitate pentru Sectorul Public)
ca punct de referință.
„Se resimte din ce în ce mai tare necesitatea introducerii de procese de contabilitate și gestiune
financiară în sectorul public, ca mijloace cheie în vederea asigurării sustenabilităţii finanțelor publice.
Guvernele trebuie să grăbească adoptarea de norme de contabilitate şi raportare sigure și transparente
ca parte a procesului de responsabilitate democratică și a managementului finanțelor publice”, a
adăugat Daniel Anghel.
În vreme ce în Europa, Comisia Europeană avansează cu planul său de adoptare a
unor politici contabile armonizate la nivelul tuturor statelor membre, studiul arată că cele mai
semnificative modificări ale politicilor contabile sunt așteptate în Africa și America Latină,
urmate de Asia. 50% dintre țările non OECD intervievate şi-au planificat tranziția la o
contabilitate de angajamente în următorii 5 ani.
„Trecerea la contabilitatea de angajamente nu este un scop în sine, ci un demers
favorizant. Adoptarea unei contabilității de angajamente de înaltă calitate constituie de asemenea o
bază pentru dezvoltarea unor sisteme de management al informaţiilor mai performante, care ar
contribui de asemenea la îmbunătăţirea procesului de luare a deciziilor şi la utilizarea mai eficientă a
banilor publici. Managementul performanței ar trebui să ajute oficialii guvernamentali să determine în
ce măsură şi-au îndeplinit obiectivele în privinţa calităţii serviciilor publice în aşa fel încât să-şi
satisfacă cetăţenii. Scopul final este de a oferi un serviciu public mai bun și de a obține finanțare
publică sustenabilă, lăsând astfel o moştenire durabilă pentru generația viitoare", a declarat Monica
Movileanu, directorul Echipei de Servicii de Consultanţă de Contabilitate, PwC România.
Guvernele care au răspuns la sondaj au indicat, de asemenea, că printre prioritățile lor
pentru următorii cinci ani sunt incluse şi unul sau mai multe dintre următoarele proiecte:
implementarea contabilității de angajamente (în funcție de IPSAS sau standarde similare),
modernizarea și o mai bună integrare a sistemelor IT , consolidarea capacității instituţionale și
o îmbunătățire a sistemelor de gestionare a informațiilor.
Sursa: PricewaterhouseCoopers România

SEMNAL EDITORIAL
A apărut revista „Audit Financiar” nr. 11/2015
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Din sumar: „Analiza statistică a influenţei opiniei de audit asupra relevanţei
informaţiilor financiare raportate de către firmele româneşti cotate la bursă”, „Vulnerabilităţi
semnificative în activitatea societăţilor de servicii de investiţii financiare din România –
provocări majore în contextul reglementărilor aplicabile auditorilor statutari”, „Modelarea
relaţiei auditor – entitate client prin intermediul teoriei jocurilor şi a echilibrelor Nash”,
„Consideraţii privind implicaţiile raportării de provizioane în contextul reglementărilor
contabile actuale”, „Studiu privind influenţa auditului financiar şi a guvernanţei corporative
asupra relevanţei valorii”, „Aplicaţiile Excel Power Pivot în audit şi raportări financiare”.

