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 ŞTIRILE EDIŢIEI 

1. Conferinţa anuală a Camerei Auditorilor Financiari din România 

 

În data de 21 aprilie 2018, la Hotel Caro din Capitală, s-a desfăşurat Conferinţa anuală 

a Camerei Auditorilor Financiari din România. Au fost prezenţi 408 membri cu drept de vot, 

conform normelor aprobate de Cameră, membrii Consiliului CAFR, ai Comisiei de Auditori 

Statutari, auditori de onoare.  

De asemenea, au participat reprezentanţi ai unor instituţii publice şi organizaţii 

profesionale, precum şi ai mediului academic cu care Camera Auditorilor Financiari din 

România colaborează pentru dezvoltarea profesiei, precum:  Ministerul Finanţelor Publice 

(MFP), Autoritatea pentru Supravegherea Publică a Activităţii de Audit Statutar (ASPAAS), 

Ministerul Fondurilor Europene, Banca Naţională a României (BNR), Oficiul Naţional de 

Prevenire şi Combatere a Spălării anilor (ONPCSB), Institutul Naţional de Administraţie 

(INA), Camera Consultanţilor Fiscali (CCF), Uniunea Profesiilor Liberale din România 

(UPLR), ACCA România, Uniunea Naţională a Evaluatorilor din România (ANEVAR), 

Uniunea Naţională a Practicienilor în Insolvenţă şi Reorganizare (UNPIR), Academia de 

Studii Economice din Bucureşti. 

Lucrările Conferinţei au fost deschise de dr. Ciprian Teodor Mihăilescu, preşedintele 

Camerei Auditorilor Financiari din România, care a adresat tuturor celor prezenţi la acest 

eveniment un călduros salut din partea Consiliului Camerei. 

Dintre invitaţi au adresat mesaje: prof. univ. dr. Cristiana Doina Tudor - preşedinte 

ASPAAS, Alexandra Lazăr - director Direcţia legislaţie şi reglementări contabile din cadrul 

MFP, Marius Vorniceanu - reprezentant al Curţii de Conturi membru al plenului ONPCSB, 

care a transmis un mesaj din partea preşedintelui Daniel Marius Staicu, Adrian Vascu - 

preşedinte UPLR, Dan Manolescu, preşedinte CCF, Dana Ababei, preşedinte ANEVAR, 

prof. univ. dr. Pavel Năstase – preşedinte, Institutul Naţional de Administraţie, prof. univ. 

dr. Vasile Răileanu – din partea ASE Bucureşti, Stan Tîrnoveanu – prim-vicepreşedinte 

UNPIR. 

Concluzia care s-a desprins din mesajele adresate de către reprezentanţii instituţiilor şi 

organizaţiilor invitate la Conferinţă a fost aceea că, numai împreună, organismele 

profesionale din România vor reuşi să obţină mult mai multe beneficii pentru profesiile 

liberale decât ar putea obţine individual. 

 

 

 
  

 

Conform ordinei de zi, după mesajele adresate de invitaţi, Conferinţa a continuat cu 

prezentarea documentelor. 
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 Preşedintele Camerei, dr. Ciprian Teodor Mihăilescu a prezentat plenului Conferinţei 

Raportul de activitate al Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România pentru anul 

2017, din care menţionăm câteva aspecte importante.  

Conform domniei sale, anul 2017 poate fi considerat un an de tranziţie, în care pentru 

profesia noastră valorificarea oportunităţilor dar şi surmontarea eventualelor obstacole sunt 

elemente pe care, prin prisma experienţei acumulate în tot acest timp de membrii noştri, pot fi 

valorificate împreună în favoarea profesiei. 

Schimbările importante din anul 2017 care au vizat profesia de auditor financiar au fost 

generate de implementarea în legislația națională a prevederilor Directivei 2014/56/UE prin 

Legea nr. 162/2017 pricind auditul statutar al situaţiilor financiare anuale şi al situaţiilor 

financiare anuale consolidate şi de modificare a unor acte normative. 

De asemenea, Legea 162/2017 aduce modificări şi completări la OUG 75/1999, privind 

activitatea de audit financiar, prin care CAFR rămâne autoritatea competentă pentru 

reglementarea şi monitorizarea activităţilor de audit financiar din România, mai puţin a 

activităţilor de audit statutar, aceste atribuţii fiind preluate de către Autoritatea pentru 

Supravegherea Publică a Activităţii de Audit Statutar (ASPAAS). 

În ce priveşte realizările importante ale anului trecut, pivotul anului 2017 în domeniul 

comunicării organismului nostru profesional a fost Congresul internaţional al profesiei de 

auditor financiar, care s-a aflat la a V-a ediţie. 

Totodată, în interesul membrilor, au fost organizate o serie de întâlniri profesionale la 

toate reprezentanţele Camerei din teritoriu. 

Planul internaţional a fost şi el favorizat, iar finalizarea procedurii de aplicare pentru 

aderarea CAFR ca membru deplin al Proiectului Common Content a încununat eforturile 

întregii echipe implicate. 

Relaţiile de colaborare ale CAFR cu instituţiile şi organismele profesionale pe plan 

intern şi internaţional au fost continuate şi extinse în beneficiul profesiei. 

Toate obiectivele care trebuie îndeplinite, precum şi multe altele pe care membrii 

Camerei le vor propune, sunt în continuare prioritare pe agenda Consiliului şi a 

preşedintelui.  

În continuare, în cadrul Conferinţei anuale 2018, Florentina Şuşnea, vicepreşedinte al 

Consiliului a prezentat situaţiile financiare ale Camerei la 31 decembrie 2017, precum şi 

execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli pentru exerciţiul financiar încheiat la 31 decembrie 

2017.  

Raportul Comisiei de Auditori Statutari asupra situaţiilor financiare ale Camerei 

încheiate la 31 decembrie 2017 a fost prezentat de Ana Dincă, preşedintele Comisiei. 

În partea a II-a a lucrărilor,  Florentina Şuşnea, vicepreşedinte al Consiliului a supus 

atenţiei membrilor Camerei prezenţi la Conferinţă Proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli 

pentru anul 2018, aferent Programului de activităţi pe care Consiliul intenţionează să le 

desfăşoare în sprijinul membrilor în cursul anului curent.  

În continuare, conf. univ. dr. Gheorghe Ialomiţianu, prim-vicepreşedinte al 

Consiliului a prezentat Programul de activitate al Consiliului pentru anul 2018. Unul dintre 
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obiectivele principale incluse în program îl reprezintă preocuparea CAFR de a asigura o serie 

de servicii necesare auditorilor financiari, privind aplicarea cu uşurinţă a procedurilor şi 

întocmirea documentelor de lucru specifice exercitării profesiei. 

 

Un alt punct important din activitatea Consiliului pentru anul 2018 este deschiderea 

unei noi Reprezentanţe regionale a Camerei la Constanţa, pentru a veni în sprijinul 

membrilor din judeţele Constanţa, Tulcea şi Călăraşi. 

Având în vedere modificările aduse activităţii de audit financiar prin Legea nr. 

162/2017 a fost necesară modificarea şi adaptarea Regulamentului de organizare şi 

funcţionare a CAFR conform noilor cerinţe, document care a fost prezentat spre aprobare 

participanţilor la Conferinţă de către dr. Ciprian Teodor Mihăilescu. Proiectul noului 

Regulament a fost publicat spre consultare pe site-ul CAFR, încă din luna ianuarie 2018, astfel 

încât membrii să poată formula observaţii sau sugestii pentru îmbunătăţire. 

 

Documentele Conferinţei au fost supuse votului şi au fost aprobate. 

 

În cadrul lucrărilor au luat cuvântul şi o serie de auditori care au prezentat problemele 

cu care se confruntă şi le-au supus atenţiei Consiliului CAFR pentru a fi analizate. 

 

 
  

 

În încheiere, preşedintele CAFR a mulţumit tuturor celor prezenţi pentru toate 

aspectele importante pe care le-au semnalat, pentru întrebările adresate şi propunerile 

formulate şi a amintit disponibilitatea membrilor Consiliului şi a sa personală pentru dialog, 

pentru a putea găsi împreună cu membrii cele mai bune soluţii la problemele care au fost 

identificate, în sprijinul profesiei. 

 

Mai multe detalii în legătură cu derularea lucrărilor Conferinţei veţi putea citi în 

reportajul care va fi publicat în revista „Practici de Audit” nr. 2/2018. 
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 INFORMATIV PROFESIONAL 

 

2. Desemnarea preşedintelui Consiliului Superior al ASPAAS 

29 martie 2018 
 

La sfârșitul lunii martie 2018 a avut loc prima şedință a Consiliului superior al 

Autorității pentru Supravegherea Publică a Activităţii de Audit Statutar (ASPAAS) de la 

intrarea în vigoare a Legii nr.162/2017 privind auditul statutar al situaţiilor financiare anuale 

şi al situaţiilor financiare anuale consolidate şi de modificare a unor acte normative la data de 

15 iulie 2017. 

Astfel, în data de 29 martie 2018 membrii Consiliului superior al ASPAAS s-au întâlnit 

în prima lor ședință de lucru și, printre punctele discutate, s-a aflat și desemnarea 

președintelui Consiliului Superior al ASPAAS.  

În urma votului exprimat a fost ales președinte, pentru un mandat de 1 an, Adrian 

Popescu, reprezentantul CAFR în Consiliul superior al ASPAAS.  

Din Consiliul Superior al ASPAAS mai fac parte: Laura Ignat (Ministerul Justiției), 

Monica Bizon (Ministerul Finanțelor Publice), Angela Guran (Autoritatea de Supraveghere 

Financiară), Nicolae Grigore (Banca Naţională a României) și Edler Andras (Camera de 

Comerț a României). 

 

Precizăm că, rolul Consiliului superior al ASPAAS este unul consultativ și sprijină prin 

puncte de vedere și opinii activitatea profesională a ASPAAS. 
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 DIN AGENDA CAFR 

 

▪ Evenimente pe plan intern 

3. Conferinţa 

„România 100 – Profesiile economice liberale. Istorie şi căutări. Experienţe şi 

aşteptări” 

13 aprilie 2018, Alba Iulia 

 

În data de 13 aprilie 2018, Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, în 

contextul celebrării Centenarului Marii Uniri, a organizat Conferinţa „România 100 – 

Profesiile economice liberale. Istorie şi căutări. Experienţe şi aşteptări”. 

Scopul evenimentului a fost de a oferi o analiză a rolului profesiilor economice liberale 

în societatea contemporană.  

La eveniment au participat reprezentanţi ai organismelor profesionale în domeniu din 

România, precum: Asociaţia Naţională a Evaluatorilor Autorizaţi din România, Camera 

Auditorilor Financiari din România, Camera Consultanţilor Fiscali, Corpul Experţilor 

Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România şi Uniunea Naţională a Practicienilor în 

Insolvenţă. 

De asemenea, au fost prezenţi reprezentanţi ai autorităţilor naţionale relevante în 

domeniul supravegherii financiare (ASF), ai autorităţilor publice locale, ai mediului 

universitar din domeniul economice şi reprezentanţi ai mediului de afaceri. 

Camera Auditorilor Financiari din România a fost reprezentată la eveniment de prof. 

univ. dr. Ion Mihăilescu, auditor de onoare şi Adrian Popescu, şeful Departamentului 

Monitorizare, Control şi Competenţă Profesională. 
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4. „Profesiile liberale în economia românească – evoluţie, experienţe şi perspective 

de carieră”   

eveniment organizat de Universitatea de Vest din Timişoara în parteneriat cu UPLR 

25 aprilie 2018, Timişoara 

 

În data de 25 aprilie 2018, Facultatea de Economie şi Administrare a Afacerilor din 

cadrul Universităţii de Vest din Timişoara, în parteneriat cu UPLR, au organizat evenimentul 

cu tema: „Profesiile liberale în economia românească – evoluţie, experienţe şi perspective de carieră”. 

Scopul principal al acestui eveniment a fost promovarea profesiilor liberale în rândul 

studenţilor. 

Alături de reprezentanţi ai mediului academic şi studenţi, la eveniment au participat 

reprezentanţi ai profesiilor liberale, precum: conf. univ. dr. Gheorghe Ialomiţianu, prim-

vicepreşedinte al Consiliului Camerei şi prim-vicepreşedinte al UPLR, Adrian Vascu, 

preşedinte UPLR, Dan Manolescu, preşedinte CCF, Niculae Bălan, preşedinte UNPIR, 

Marian Mocan membru în Consiliul director al Asociaţiei Consultanţilor în Management din 

România (AMCOR). 

În deschidere au adresat mesaje de bun venit prof. univ. dr. Nicoleta Claudia 

Moldovan, director departamentul finanţe FEAA din cadrul UVT, prof. univ. dr. Marilen 

Pirtea, rector UVT, prof. univ. dr. Petru Ştefea, decan FEAA. 

În continuare, reprezentanţii organizaţiilor profesionale au prezentat studenţilor 

informaţii şi detalii privind profesiile liberale, importanţa şi utilitatea profesioniştilor din 

domeniul economic, precum şi rolul acestora în dezvoltarea societăţii, în ansamblu. 

Conf. univ. dr. Gheorghe Ialomiţianu, prim-vicepreşedinte al Consiliului CAFR, a 

vorbit studenţilor despre „Auditul financiar în economia românească – relevanţă şi 

perspective”. În acest context, dl. Ialomiţianu a făcut o prezentare a organismului nostru 

profesional, accentuând rolul şi importanţa activităţii de audit financiar pentru o creştere 

economică sănătoasă, precum şi pentru sporirea încrederii investitorilor şi a celorlalte părţi 

interesate în situaţiile financiare raportate de entităţi. 

De asemenea, prim-vicepreşedintele CAFR a prezentat studenţilor modalitatea de 

acces la profesie, pregătirea profesională, precum şi perspectivele oferite de profesia de 

auditor financiar, în contextul evoluţiei dinamice a societăţii şi a mediului de business. 
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5. Conferinţa anuală ordinară a Camerei Consultanţilor Fiscali 

20 aprilie 2018, Bucureşti 

 

În data de 20 aprilie 2018, la Hotel Marshal Garden din Bucureşti, s-au desfăşurat 

lucrările Conferinţei Camerei Consultanţilor Fiscali (CCF). 

Alături de membrii CCF au fost invitaţi să participe şi reprezentanţi ai instituţiilor 

statului, precum şi ai organismelor profesionale liberale, cu care CCF colaborează. 

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

dr. Ciprian Teodor Mihăilescu, preşedinte, Florentina Şuşnea, Laura Vorniceanu 

vicepreşedinte ale Consiliului şi Gheorghe Rusu membru al Consiliului. 

 

 

 

 

 

6. Conferinţa naţională a Asociației Naționale a Evaluatorilor Autorizați din România 

20 aprilie 2018, Bucureşti 

 

În data de 20 aprilie 2018, la Hotel Ramada din Bucureşti a avut loc Conferinţa 

Naţională a Asociației Naționale a Evaluatorilor Autorizați din România – ANEVAR.  

La eveniment au participat reprezentanţi ai instituţiilor statului, ai organismelor 

profesionale partenere, precum şi ai mediului de business. 

Conferinţa a creat cadrul propice pentru discuţii pe teme de interes comun între 

instituţii şi ANEVAR, cu precădere despre acele aspecte din domeniul evaluării. 

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

Mircea Mureşan, membru al Consiliului. 
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7. Congresul avocaţilor 2018 

„Secretul profesional al avocatului – valoare supremă a profesiei de avocat” 

20-21 aprilie 2018, Bucureşti 

 

În perioada 20-21 aprilie 2018, s-a desfăşurat la Bucureşti Congresul avocaţilor, care în 

acest an a avut drept temă „Secretul profesional al avocatului – valoare supremă a profesiei de 

avocat”. 

Pe lângă delegaţii fiecărui barou din ţară, la Congres au participat şi invitaţi de seamă 

din sistemul de justiţie din România, reprezentanţi ai Consiliului Barourilor europene, 

precum şi reprezentanţi ai organismelor profesionale din ţară. 

Tematica sub care s-a desfăşurat Congresul a fost aleasă având în vedere provocările 

globale, dar şi naţionale, prin care trece secretul profesional, ca principiu fundamental al 

avocaturii. 

Scopul dezbaterilor pe această temă a fost găsirea unor soluţii de echilibru între 

obiectivele legii şi respectarea drepturilor fundamentale ale cetăţenilor, inclusiv apărarea 

secretului profesional al avocatului. 

Camera Auditorilor Financiari din România a fost invitată să participe la acest 

eveniment şi a fost reprezentată de Adriana Lobdă, membru al Consiliului, care în mesajul 

adresat participanţilor a menţionat: 

„Acest tip de eveniment profesional permite dezbateri interesante și împărtășirea experienței și 

a bunelor practici care reprezintă elemente cheie în profesiile noastre. 

Vă asigur de disponibilitatea CAFR de a continua bunele noastre relații de cooperare, în 

interesul membrilor noștri și al economiei României. Este mai important ca niciodată ca organismele 

profesionale să rămână împreună și să reprezinte îndeaproape nevoile membrilor”. 
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8. Şedinţa Biroului executiv al Uniunii Profesiilor Liberale din România 

24 aprilie 2018, Bucureşti 

 

În data de 24 aprilie 2018, la sediul ANEVAR din Bucureşti s-a desfăşurat şedinţa 

Biroului executiv al UPLR. 

Pe ordinea de zi au fost incluse următoarele puncte: 

1.  Unificarea sectorului socio-economic al profesiilor liberale prin atragerea de noi 

membri. 

2. Organizarea, sub egida UPLR, a unei Conferințe privind fiscalitatea, în a doua 

jumătate a lunii mai 2018; 

3. Propuneri de modificare a Statutului UPLR; 

4. Organizarea celei de XI-a ediţii a Conferinţei „Ziua Profesiilor Liberale din 

România”, la data de 1 noiembrie 2018. Stabilirea temei evenimentului care să se încadreze în 

tematica generală a sărbătoririi Centenarului Marii Unirii. 

5. Definitivarea poziției UPLR în vederea negocierii și semnării protocoalelor de 

colaborare cu Consiliul Național al Întreprinderilor Private Mici și Mijlocii din România și cu 

Camera de Comerț și Industrie a Municipiului București. Inițierea de acțiuni vizând 

realizarea de protocoale și cu alte instituții și organizații, printre care Camera de Comerț și 

Industrie a României. 

6. Elaborarea strategiei de promovare a imaginii UPLR și a profesiilor liberale, în 

general, în vederea creșterii vizibilității și solidarității lor la nivel naţional. 

7. Examinarea unor posibilități de creștere a veniturilor bugetare ale UPLR.  

 

Camera Auditorilor Financiari din România a fost reprezentată de conf. univ. dr. 

Gheorghe Ialomiţianu, prim-vicepreşedinte al Consiliului şi prim-vicepreşedinte al UPLR. 
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▪ Evenimente pe plan extern 

9. Workshop Audit Tot 

11-12 aprilie 2018, Viena, Austria 

 

 

În perioada 11-12 aprilie 2018, s-a desfăşurat la Viena, Austria workshop-ul Audit ToT, 

organizat de Banca Mondială. 

Programul Audit Tot este finanţat de Uniunea Europeană şi s-a desfăşurat pe 

parcursul a cinci ani, având drept scop pregătirea formatorilor/lectorilor pentru susţinerea 

cursurilor din cadrul Programului de pregătire profesională continuă a auditorilor. În acest 

program România a avut statutul de invitat. 

La lucrări au participat reprezentanţi ai IFAC, ai Băncii Mondiale, ai EFAA pentru 

IMM-uri, ai ICAS, precum şi ai Common Content Steering Group. 

Camera Auditorilor Financiari din România a fost reprezentată de Ana Dincă, 

preşedintele Comisiei de auditori statutari a Camerei. 

Lucrările s-au desfăşurat pe parcursul a două zile şi au inclus discuţii şi dezbateri 

privind: 

- Programul EU REPARIS, care cu acest ultim workshop s-a încheiat; 

- Statusul dezvoltării standardelor de calitate de bună practică colectate din 104 

organizaţii şi 80 de ţări cu jurisdicţie diferită; 

- Scopul Proiectului Common Content; 

- Modalităţi de dezvoltare a altor servicii non-audit pentru practicienii în audit pentru 

IMM-uri. 

Workshop-ul a conţinut şi o parte aplicativă, care s-a bazat pe schimbul de experienţă 

dintre organizaţiile participante, exemple practice, discuţii privind modalităţi de schimb de 

experienţă practică mai facile. 
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10. Întâlnirea Grupului de conducere a Proiectului Common Content 

16 aprilie 2018, Londra, Marea Britanie 

 

În data de 16 aprilie 2018, a avut loc la Londra, întâlnirea grupului de conducere a 

Proiectului Common Content, la care au participat în calitate de membri asociaţi, şi 

reprezentanţii CAFR, respectiv Adriana Lobdă, membru al Consiliului, Cristina Cerbu, 

director executiv şi Diana Săndulescu. 

În cadrul întâlnirii, Alain Burlaud – şeful Comisiei de revizuire a auto-evaluării 

elaborate de CAFR a informat Steering Group  despre revizuirea efectuată la sediul Camerei 

din Bucureşti, ce a avut loc în perioada 11-12 aprilie 2018, lăudând, totodată, eforturile echipei 

CAFR şi materialul elaborat. Membrii Steering Group-ului s-au arătat optimişti cu privire la 

aderarea CAFR ca membru cu drepturi depline în cadrul Proiectului Common Content, cel 

mai probabil acest lucru putându-se materializa în cadrul următoarei întâlniri a conducerii 

Common Content. 

De asemenea, în cadrul discuţiilor referitoare la strategia Common Content, 

preşedintele Steering Group, Hans van Damme, a precizat că având în vedere că România 

mai are doar un pas până la a fi admisă ca membru cu drepturi depline, ar trebui luat în 

considerare numirea unui membru al CAFR în Comisia de Educaţie. 

Alte aspecte de interes pentru CAFR dezbătute în cadrul întâlnirii au fost cele 

referitoare la: 

- prezentarea statusului privind website-ul Common Content; 

- participarea reprezentantului Institutului din Suedia în calitate de observator în 

vederea unei viitoare aderări la Proiect; 

- aspecte legate de problemele referitoare la efectele implementării Directivei UE 

2016/680 privind protecția persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter 

personal de către autoritățile competente în scopul prevenirii, depistării, investigării sau 

urmăririi penale a infracțiunilor sau al executării pedepselor și privind libera circulație a 

acestor date. 
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11. Forumul Strategic al Profesiei Contabile  

18 aprilie 2018, Belgrad, Serbia 

 

În data de 18 aprilie 2018 s-a desfăşurat la Belgrad cea de-a șasea reuniune anuală a 

Forumului Strategic al Profesiei Contabile (APSF), care a avut drept scop încurajarea unui 

schimb interactiv de perspective asupra aspectelor importante din punct de vedere critic 

pentru organismele profesionale, precum și asupra direcției și obiectivelor strategice globale. 

În plus, a oferit feedback tuturor utilizatorilor privind rețelele existente de asigurare a calității 

APSF, explorând în același timp potențialul de cooperare internațională în domenii noi. 

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

dr. Ciprian Teodor Mihăilescu, preşedinte şi de conf. univ. dr. Gheorghe Ialomiţianu, prim-

vicepreşedinte al Consiliului. 

Lucrările s-au desfăşurat sub formă de sesiuni, cu următoarele teme: 

 

1. Etica și integritatea în mediul de afaceri: cum pot face organismele profesionale 

diferenţa? 

 

2. Raportarea corporativă şi auditul: cum să gestionaţi calitatea și 

să dezvoltaţi guvernanţa 

Această sesiune de lucru a fost moderată de dr. Ciprian Teodor Mihăilescu, 

preşedintele CAFR, care în prezentarea susţinută, a pus accent pe următoarele aspecte: 

- Aşteptările societăţii sunt tot mai mari în ce priveşte raportarea corporativă, care 

devine tot mai complexă; 

- Având în vedere cererea sporită din partea părţilor interesate, informaţiile non 

financiare vor deveni tot mai importante şi asta reprezintă o provocare pentru profesionişti, 

în sensul în care vor trebui să le transforme în cifre financiare; 

- Informaţiile non financiare vor spori transparenţa raportării corporative şi vor putea 

fi folosite drept instrument de gestionare a riscurilor; 

- Cererile de raportare în timp real din partea celor interesaţi vor schimba modul în 

care va fi pregătită raportarea corporativă; 

- Activitatea de audit va trebui să se adapteze noilor cerinţe iar asigurarea calităţii va fi 

cea mai afectată. În acest sens, noile proceduri de audit vor fi reproiectate.  
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3. Provocarea digitală: cum pot crea organismele profesionale servicii durabile în 

folosul membrilor? 

 

Ultima sesiune a avut drept temă de discuţii „Ce ar trebui să facă organizaţiile 

profesionale în 2020 şi în 2025 şi cum pot fi realizate obiectivele propuse” şi a fost moderată 

de dr. Ciprian Teodor Mihăilescu, preşedintele CAFR, care în prezentarea susţinută a 

punctat câteva aspecte importante:  

- În urma reformei în audit şi a schimbării dinamice a economiei globale,organizaţiile 

profesionale trebuie să să-şi păstreze relevanţa; 

- Profesioniştii contabili trebuie să-şi diversifice abilităţile şi să îşi dezvolte 

competenţele; 

- Suprareglementarea şi digitalizarea vor determina necesitatea a tot mai multe resurse 

care vor fi alocate de organizaţiile profesionale şi de membrii acestora; 

- PAO trebuie să rămână durabile din punct de vedere financiar şi profesional pentru a 

îşi menţine relevanţa; 

- Ar trebui create noi servicii şi produse pentru a fi oferite membrilor şi clienţilor ceea 

ce implică un nou model de finanţare care trebuie evaluat. 
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12. Workshop organizat de Centrul pentru reforma raportării financiare din 

cadrul Băncii Mondiale cu tema 

„Evoluţia sistemelor de asigurare a calităţii – tendinţe şi oportunităţi” 

26-27 aprilie 2018, Viena Austria  

 

În perioada 26-27 aprilie 2018, Centrul pentru Reforma Raportării Financiare (CFRR) 

din cadrul Băncii Mondiale, a organizat la Viena workshop-ul cu tema „Evoluţia sistemelor de 

asigurare a calităţii – tendinţe şi oportunităţi”. 

Obiectivul workshop-ului  a fost acela de a spori cunoștințele participanților cu privire 

la sistemele de asigurare a calității auditului, prin prezentări și discuții privind principiile 

cheie ale supravegherii în audit și a proceselor sistemelor de asigurare a calității. 

Cu acest prilej, participanții au avut ocazia să împărtășească experiențe și să învețe de 

la experți internaționali, care își vor oferi experiența de reformă privind consolidarea 

sistemelor de asigurare a calității în diferite țări.  

Discuțiile s-au bazat pe exemple legate de sistemele de asigurare a calității în diferite 

părți ale lumii și au fost comparate cu cerințele legale relevante ale acquis-ului comunitar. 

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

dr. Ciprian Teodor Mihăilescu, preşedinte, care împreună cu Martin Manuzi, director 

regional pentru Europa al ICAEW au vorbit participanţilor despre Forumul Strategic al 

Profesiei Contabile, precum şi despre reţeaua de calitate a auditului – QAN, accentuând 

beneficiile oferite şi rezultatele obţinute de la înfiinţarea reţelei. 

Astfel, Martin Manuzi a făcut o scurtă prezentare a Forumului Strategic al Profesiei 

Contabile, al cărui obiectiv principal este concentrat pe dezvoltarea activă de strategii pentru 

a îmbunătăţi rolul şi relevanţa profesiei contabile şi de audit în cadrul economiilor naţionale, 

precum şi în interesul public. De asemenea, dl. Manuzi a vorbit participanţilor despre reţeaua 

de asigurare a calităţii – QAN, menţionând obiectivele, rezultatele scontate, precum şi 

organismele profesionale membre ale acestei reţele. 

În context, Ciprian Teodor Mihăilescu a punctat câteva dintre beneficiile reţelei QAN, 

respectiv, schimbul de informaţii între organismele profesionale membre privind modalităţi 

şi proceduri pentru asigurarea calităţii, familiarizarea cu practicile de asigurare a calităţii 

privind serviciile de audit ale PAO cu istorie, statut şi tradiţii similare, îmbunătăţirea 

comunicării între membrii reţelei QAN.  

Ca membru al QAN, Camera Auditorilor Financiari din România şi-a putut evalua 

obiectiv practicile în raport cu ICAEW şi cu membrii reţelei – puncte slabe, avantaje şi direcţii 

de schimbare şi îmbunătăţire. Astfel, pe baza experienţei dobândite în urma participării 
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inspectorilor CAFR la workshop-urile organizate de QAN, Camera şi-a modificat normele de 

inspecţie în anul 2016, având ca principale rezultate: 

- o mai bună planificare a vizitelor şi o prezentare mai detaliată a notei de inspecţie, 

mai ales în ce priveşte modul în care inspectorii testează raţionamentul profesional; 

- o comunicare mai bună între inspectori şi auditori, precum şi o mai mare 

transparenţă a întregului proces; 

- această nouă abordare referitoare la transparenţa procesului de inspecţie, va ajuta la 

analizarea cazurilor în care există o diferenţă de opinie între inspectori şi auditori privind 

rezultatul şi calificativul acordat în urma inspecţiei. 

În ce priveşte obiectivele pe care CAFR şi le propune pentru viitor, preşedintele 

Camerei a punctat câteva aspecte principale cum ar fi: 

- o mai bună planificare a vizitei echipelor de control; 

- abordarea controlului de calitate pe baza riscurilor, respectiv, evaluarea riscului la 

începutul revizuirii şi selectarea obiectivelor revizuirii pe baza riscurilor identificate; 

- controlul calităţii va putea fi efectuat şi la auditorii care încă nu au fost inspectaţi, 

aceştia având posibilitatea să solicite vizita echipei de inspecţie, pentru a se asigura că 

activitatea pe care o desfăşoară se derulează corespunzător.  
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13. Conferinţa ştiinţifică internaţională consacrată Zilei Profesionale a 

Contabilului 

„Contabilitatea şi auditul în condiţiile globalizării: realizări şi perspective de 

dezvoltare” 

19-20 aprilie 2018, Chişinău, Republica Moldova 

 

În perioada 19-20 aprilie 2018, Academia de Studii Economice a Republicii Moldova a 

organizat la Chişinău Conferinţa ştiinţifică internaţională cu tema: „Contabilitatea şi auditul 

în condiţiile globalizării: realizări şi perspective de dezvoltare”. Evenimentul a fost organizat 

cu prilejul sărbătoririi Zilei Profesionale a Contabilului din Republica Moldova. 

La Conferinţă au participat reprezentanţi ai organismelor profesionale, ai instituţiilor 

statului şi ai mediului academic din Republica Moldova şi din străinătate precum: Viorel 

Dandara, preşedintele ACAP Moldova, Elena Belei, secretar de stat la Ministerul Educaţiei, 

Culturii şi Cercetării, Mihaela Robu, manager de dezvoltare ACCA, Europa de Sud-Est, 

Vitalie Corniciuc, senior manager, KPMG Moldova, conf. univ. dr. Lilia Grigoroi, decanul 

Facultăţii de Contabilitate din cadrul ASEM, prof. univ. dr. Petru Ştefea, decanul Facultăţii 

de Economie şi Administrarea Afacerilor din cadrul Universităţii de Vest din Timişoara, conf. 

univ. dr. Daniel Botez, Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău ş.a. 

Lucrările s-au desfăşurat sub forma unor comunicări ştiinţifice susţinute de 

participanţi. 

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

Ioan Grigoriu, vicepreşedinte al Consiliului, Mircea Scarlat Orzescu, auditor financiar şi lect. 

univ. dr. Ioan Bogdan Robu, stagiar în activitatea de audit, care a prezentat tema: „Proceduri 

analitice de testare a utilizării principiului prudenţei în raportările financiare supuse auditului 

statutar din România”. 
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 ACTUALITĂŢI INTERNAŢIONALE 

Studii, opinii, articole 

 

14. International Accountant 

Aprilie 2018 

 

În numărul 98 al publicaţiei on line International Accountant puteţi găsi articole, 

interviuri şi analize din lumea internaţională a contabilităţii, cum ar fi: „Instrumente de 

combatere a infracţionalităţii financiare”;  „Digitalizarea în contabilitate”, „Protecţia datelor cu 

caracter personal”; „Tendinţe în stabilirea preţurilor”, „IFRS 16”. 

 

 

Revista poate fi citită accesând următorul link: 

http://www.aiaworldwide.com/sites/default/files/InternationalAccountant98.pdf 
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