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 ŞTIRILE EDIŢIEI
1. Hotărârea Consiliului CAFR nr. 72/14.08.2017 privind aprobarea organizării şi
convocării Conferinţei CAFR în data de 23 septembrie 2017
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În Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 673/17.08.2017 a fost publicată Hotărârea
Consiliului CAFR nr. 72/14.08.2017 privind aprobarea organizării şi convocării Conferinţei
Camerei Auditorilor Financiari din România în data de 23 septembrie 2017.
Pentru textul integral al hotărârii click aici.
Reglementările adoptate de către Consiliul CAFR cu privire la organizarea Conferinţei
din data de 23.09.2017:
1. Hotărârea Consiliului CAFR nr. 67/2017 privind aprobarea organizării Conferinței
pentru alegerea membrilor Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România și a
membrilor Comisiei de auditori statutari a Camerei Auditorilor Financiari din România în
data de 23 septembrie 2017, în conformitate cu Regulamentul de organizare și funcționare a
Camerei Auditorilor Financiari din România aprobat prin Hotărârea Guvernului
nr. 433/2011, publicată în Monitorul Oficial al României, partea I nr. 623/01.08.2017, click aici.
2. Hotărârea Consiliului CAFR nr. 68/2017 privind aprobarea Regulamentului
pentru organizarea și desfășurarea alegerilor pentru membrii Consiliului Camerei
Auditorilor Financiari din România și membrii Comisiei de auditori statutari a Camerei
Auditorilor Financiari din România, publicată în Monitorul Oficial al României, partea I nr.
625/01.08.2017, click aici. Regulamentul cuprinde dispoziții privind calendarul pentru
depunerea candidaturilor pentru funcțiile de membru al Consiliului CAFR și membru al
Comisiei de auditori statutari CAFR, procedura pentru depunerea candidaturilor, comisia
de validare a candidaților, participanții la alegeri și procesul de votare.
3. Hotărârea Consiliului CAFR nr. 69/2017 privind aprobarea Normelor pentru
desemnarea reprezentanților auditorilor financiari la Conferința pentru alegerea membrilor
Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România și membrilor Comisiei de auditori
statutari a Camerei Auditorilor Financiari din România organizată în data de 23 septembrie
2017, publicată în Monitorul Oficial al României, partea I nr. 623/01.08.2017, click aici.
Auditorii financiari convocaţi de Cameră şi care doresc să participe la Conferinţă, sunt
rugaţi să confirme participarea la Conferinţă până cel târziu la data de 11 septembrie 2017.
Persoanele care au completat formularul de înregistrare vor primi în timp util, prin e-mail,
confirmarea înscrierii şi detaliile necesare participării la Conferinţă.
Pentru mai multe informații puteți accesa următorul link.
• S-au înregistrat 31 de candidaturi pentru Consiliul CAFR şi 11 candidaturi pentru
Comisia de Auditori Statutari, urmează ca aceste candidaturi să fie validate şi publicate pe
website-ul CAFR, conform calendarului aprobat prin H.C. CAFR nr. 68/2017.

• Până la data de 1 septembrie 2017, au fost înregistrate 456 de confirmări de
participări la Conferinţă.
Vom reveni cu detalii.
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2. Al V-lea Congres al profesiei de auditor financiar din România
„Profesia de auditor financiar – experienţe, exigenţe şi provocări actuale”
Continuă înscrierile la lucrările celui de al V-lea Congres al profesiei de auditor
financiar din România, care va avea loc în data de 3 noiembrie 2017. Ediţia din acest an a
Congresului are tema „Profesia de auditor financiar – experiențe, exigențe și provocări
actuale", iar lucrările se vor desfășura la Hotel Radisson Blu, Calea Victoriei 63-81, București.
Au confirmat participarea la eveniment reprezentanţi de cel mai înalt nivel al unor
organisme profesionale atât din Uniunea Europeană, cât şi din afara ei, precum: Mohamed
Hdid, preşedintele Federaţiei Internaţionale a Experţilor Contabili (FIDEF), Hilde Bloom,
Deputy CEO Accountancy Europe, Chris Arnold, Head of SMP/SME and Research, Federaţia
Internaţională a Contabililor (IFAC), Robert Stenhouse, vicepreşedinte al Association of
Chartered Certified Accountants (ACCA), Martin Manuzi, director regional pentru Europa,
Institutul Contabililor Autorizaţi din Anglia şi Ţara Galilor (ICAEW), Alain Burlaud,
membru în Common Content Project Steering Group, Dejan Mikerević, preşedintele
Asociaţiei Contabililor şi Auditorilor din Republica Srpska, Viorel Dandară, preşedintele
Asociaţiei Contabililor şi Auditorilor Profesionişti din Republica Moldova (ACAP), Dmitry
Yakovenko, preşedintele Institutului Naţional al Profesioniştilor Contabili, Managerilor
Financiari şi Economiştilor din Rusia (NIPA), Kyriakos Iordanou, director executiv, Institutul
Contabililor Publici Autorizaţi din Cipru (ICPAC), Gerhard Ziegler, preşedinte, Camera de
Conturi (WPK), Berlin şi dr. Reiner Veidt, CEO, Viktoria Lisina, preşedintele Uniunii
Auditorilor din Ucraina şi alţii.
Vă invităm şi pe dumneavoastră să participaţi cu prezentări în cadrul atelierelor
Congresului, prin care să împărtăşiţi o parte din rezultatele cercetărilor întreprinse şi din
experienţa profesională, materiale care pot fi ulterior publicate în revistele editate de CAFR –
„Practici de Audit”, pentru articolele profesionale şi „Audit Financiar” pentru articolele de
cercetare.
Persoanele interesate sunt invitate să ne transmită în cel mai scurt timp posibil titlul
lucrării, rezumatul şi termenii cheie, urmând ca lucrarea, în variantă finală, să fie transmisă
până în data de 15 septembrie 2017.
Aşteptăm cu interes lucrările dumneavoastră la adresa: congres@cafr.ro, în atenţia
Comitetului Ştiinţific al Congresului.
Pentru agenda evenimentului și înscrierea la lucrările Congresului, vă invităm să
accesați website-ul Congresului la următorul link: https://congres.cafr.ro/.

Sperăm să vă avem alături de noi la lucrările celui de-al V-lea Congres al CAFR,
devenit deja o tradiție pentru profesia noastră la nivel național și internațional.
Vom reveni cu detalii.
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3. Directiva UE 2017/1371 privind combaterea fraudelor îndreptate împotriva
intereselor financiare ale Uniunii prin mijloace de drept penal
- iulie 2017 În data de 28 iulie 2017 a fost publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene
Directiva (UE) 2017/1371 a Parlamentului European și a Consiliului din data 5 iulie 2017
privind combaterea fraudelor îndreptate împotriva intereselor financiare ale Uniunii prin mijloace de
drept penal. Actul instituie normele minime privind definirea infracțiunilor și a sancțiunilor
privind combaterea fraudei și a altor activități ilegale care aduc atingere intereselor financiare
ale Uniunii.
Conform directivei, pentru prejudicii mai mici de 10.000 de euro, statele membre vor
putea să prevadă sancțiuni de altă natură decât cea penală pentru persoanele fizice găsite
vinovate de infracțiuni legate de interesele financiare la UE. Însă, infracțiunile cu prejudicii de
peste 100.000 de euro vor fi sancționate cu o pedeapsă maximă de cel puțin patru ani de
închisoare.
De asemenea, sunt prevăzute și sancțiuni pentru persoanele juridice. Textul directivei
menționează că o persoană juridică a cărei răspundere este antrenată în legătură cu fraudarea
fondurilor UE este pasibilă de sancțiuni precum:
- amenzi penale;
- excluderea de la avantajele sau ajutoarele publice;
- excluderea temporară sau permanentă din procedurile de licitație publică;
- interdicția temporară sau permanentă de a desfășura activități comerciale;
- plasarea sub supraveghere judiciară;
- lichidarea judiciară;
- închiderea temporară sau permanentă a unităților care au servit la săvârșirea
infracțiunii.
Statele membre au termen până pe data 6 iulie 2019 să adopte și să publice actele cu
putere de lege și actele administrative necesare pentru a se conforma prevederilor directivei.
Pentru textul integral al directivei click aici.

 COMITETELE DE LUCRU DIN CADRUL CAFR
4. Întâlnirea Comitetului de lucru pentru implementarea IFRS 15
„Venituri din contractele cu clienții”
23 august 2017, Bucureşti
În data de 23 august 2017 s-a desfășurat la sediul CAFR întâlnirea Comitetului de lucru
pentru implementarea IFRS 15, organizat la nivelul CAFR. La întâlnire au participat
reprezentanți ai firmelor de audit, iar CAFR a fost reprezentată de Mirela Păunescu,
Clemente Kiss, vicepreşedinţi ai Consiliului CAFR şi Anca Amuza-Conabie, expert, secretar
tehnic al comitetului de lucru.
Întâlnirea a avut loc ca urmare a solicitării primite de CAFR din partea Ministerului
Finanțelor Publice (MFP) referitoare la analiza posibilelor implicații ale aplicării standardului
IFRS 15 „Venituri din contractele cu clienții” asupra reglementărilor contabile românești
precum şi a aspectelor de natură fiscală care pot apărea în urma transpunerii standardului.
Principalele probleme care necesită prioritate s-au discutat de către membrii Comitetului prin
prisma posibilităților de reflectare în contabilitate a aspectelor, implicațiilor fiscale și a
modului de prezentare în situațiile financiare ale entității, precum și a necesității clarificării
situațiilor care pot genera tratamente contabile diferențiate între aplicarea OMFP nr.1802/
2014 și aplicarea IFRS 15.
A fost subliniat faptul că la nivelul conducerii CAFR și MFP au fost discutate anumite
aspecte care pot ridica probleme, inclusiv din punct de vedere fiscal. Întrucât MFP are în
vedere modificarea Ordinului Ministrului Finanțelor nr. 2844/2016 pentru aprobarea
Reglementărilor contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, se
solicită identificarea tratamentelor contabile care necesită clarificări, atât în ceea ce privește
respectarea cerințelor IFRS, cât și a respectării tratamentului fiscal.
Aspectele discutate au acoperit în principal modalitatea de reflectare în contabilitate şi
implicaţiile fiscale în cazul contraprestaţiei variabile, a costurilor marginale asociate
contractelor cu clienţii, retururilor, reducerilor, finanţării date, respectiv primite şi altele.
Înţelegerile tacite şi dispoziţiile tranzitorii au fost, de asemenea, două subiecte care au fost
discutate intens de membrii comitetului.
Propunerile formulate vor face obiectul discuțiilor între MFP și reprezentanții CAFR și
ale celorlalte organizații profesionale, referitor la propunerile privind modificarea
reglementării contabile legate de implementarea IFRS 15.
În încheierea întâlnirii, Gabriel Radu, președintele CAFR, a mulțumit participanților și
și-a exprimat convingerea că această implicare reprezintă o modalitate sigură pentru a realiza
cea mai bună variantă de implementare a IFRS 15.
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În măsura în care aveţi propuneri, observaţii sau sugestii legate de posibilele implicații
ale aplicării standardului IFRS 15 „Venituri din contractele cu clienții” asupra reglementărilor
contabile românești sau asupra reglementărilor fiscale, vă rugăm să le transmiteţi în cel mai
scurt timp posibil la adresa de email: comitet@cafr.ro .
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 PREGĂTIRE PROFESIONALĂ
5. Seminarii de instruire profesională la Bucureşti şi Cluj-Napoca
6-7 septembrie 2017
În perioada 6-7 septembrie 2017, CAFR împreună cu Oficiul Național de Prevenire și
Combatere a Spălării Banilor vor organiza la Bucureşti şi la Cluj-Napoca, două noi seminarii
de instruire din seria celor dedicate tuturor categoriilor de entități raportoare, privind
pregătirea profesională continuă a specialiștilor implicați în combaterea spălării banilor și
finanțării terorismului.
Astfel, în data de 6 septembrie cursurile vor avea loc în Bucureşti, la sediul Institutului
Bancar Român, Aula „Costin Murgescu”, iar tematica abordată va viza:
1. „Dezbaterea cadrului legal în domeniul prevenirii şi combaterii spălării banilor/finanţării
terorismului”, lector Roxana Niţu, analist financiar, Serviciul juridic din cadrul ONPCSB.
2. „Prezentarea implementării regimului sancţiunilor internaţionale şi indicatori de risc
privind finanţarea terorismului”, lector Ana-Maria Niculae, analist financiar, Compartiment
sancţiuni internaţionale şi finanţarea terorismului, din cadrul ONPCSB.
La Cluj-Napoca seminarul se va desfăşura în data de 7 septembrie, la sediul
Universităţii Creştine „Dimitrie Cantemir”, Amfiteatrul „Roman Crişan”, iar tematica va fi:
1. „Dezbaterea cadrului legal în domeniul prevenirii şi combaterii spălării banilor/finanţării
terorismului”, lector: Magdalena Bucurescu, analist financiar, Serviciul juridic din cadrul
ONPCSB.
2. „Prezentarea implementării regimului sancţiunilor internaţionale şi indicatori de risc
privind finanţarea terorismului”, lector Georgeta Petre, analist financiar, Compartiment
sancţiuni internaţionale şi finanţarea terorismului, din cadrul ONPCSB.
La aceste cursuri pot participa auditori financiari, membri ai CAFR, care au îndeplinite
toate obligaţiile faţă de Cameră.
Persoanele interesate se pot înscrie exclusiv pe platforma e-learning.
Pentru toate detaliile vă puteţi adresa Departamentului admitere, pregătire continuă şi
stagiari, tel. +4031.433.59.42, e-mail: invatamant.admitere@cafr.ro.
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 COLABORAREA CAFR CU MEDIUL ACADEMIC
6. Protocol de echivalare a programului de master
„AUDIT INTERN”
2 august 2017, Braşov
La iniţiativa Reprezentanţei regionale de la Braşov a CAFR, în spiritul cooperării
permanente a CAFR cu învăţământul universitar economic, în data de 2 august 2017, s-a
concretizat un nou parteneriat cu mediul academic. Astfel, a fost încheiat un Protocol de
colaborare între CAFR şi Facultatea de Ştiinţe Economice şi Administrarea Afacerilor din
cadrul Universităţii Transilvania din Braşov.
Scopul protocolului îl reprezintă colaborarea dintre cele două instituţii privind echivalarea
programului de master „Audit Intern”.
Începând cu promoţia 2017-2019, studenţii care vor absolvi acest program masteral vor
primi o diplomă care le va asigura accesul direct, fără examen, la stagiul de practică în activitatea
de audit financiar, în conformitate cu prevederile legale ale Camerei Auditorilor Financiari din
România.
Pentru toate detaliile vă puteţi adresa Departamentului admitere, pregătire continuă şi
stagiari, tel. +4031.433.59.42, e-mail: invatamant.admitere@cafr.ro.
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 INFORMATIV PROFESIONAL
7. Codul etic al profesioniștilor contabili (Codul IESBA)
Codul etic al profesioniştilor contabili (Codul IESBA) aplicabil în 2017, prin prevederile
referitoare la „Răspunsul la neconformitatea cu legi și reglementări”(Non-compliance with
laws and regulations – NOCLAR) evidenţiază completările şi dezvoltările aduse.
Aceste prevederi sunt cuprinse în Secțiunea 225, aplicabilă liber profesioniștilor
contabili și Secțiunea 360, aplicabilă profesioniștilor contabili angajați.
Cerințele din Secțiunile 225 și 360 fac legătura cu cerințele din Manualul IAASB ediția
2016-2017, Standardul 250 (Revizuit) - Luarea în considerare a legii și a reglementărilor într-un
audit al situațiilor financiare, care intră în vigoare pentru auditurile situațiilor financiare
aferente perioadelor care încep cu data de 15 decembrie 2017 sau ulterior acestei date.
CAFR a primit din partea IFAC permisiunea de traducere a NOCLAR, care va urma
procedurile în vigoare pentru aprobarea și asimilarea reglementării.

8. Aspectele cheie ale auditului (Key Audit Matters – KAM) şi
Raportarea auditorului (QA Auditor Report)

În cursul lunii august 2017, CAFR a tradus în limba română publicaţiile de orientare şi
asistenţă ale International Auditing and Assurance Standards Board (IAASB), publicate de
International Federation of Accountants (IFAC), respectiv „Aspectele cheie ale auditului”
(Key Audit Matters – KAM) şi „Raportarea auditorului” (QA Auditor Report).
În urma acordului exprimat de IFAC, lucrările sunt publicate pe site-ul CAFR şi pot fi
accesate la următoarele link-uri:
https://www.cafr.ro/uploads/The-New-Auditors-Report-Questions-and-Answers_trdbf13.pdf
https://www.cafr.ro/uploads/IAASB-KAM-Overview-Diagram_trd-9efe.pdf
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9. Seminar virtual cu tema
„Leveraging Data Analytics to Add Value to SMEs”
31 august 2017
În data de 31 august 2017 între orele 15:30 – 18:00, a avut loc seminarul on-line cu
tema „Leveraging Data Analytics to Add Value to SMEs”, organizat de Centrul pentru
Reforma Raportării Financiare (Centre for Financial Reporting Reform, Governance CFRR) al Băncii Mondiale.
Seminarul, gratuit și disponibil exclusiv în limba engleză, face parte dintr-o serie de
evenimente organizate de Banca Mondială. CAFR a publicat pe site-ul propriu invitaţia de
participare adresată membrilor săi.
În cazul în care timpul nu v-a permis să urmăriţi acest eveniment, înregistrarea sa,
precum şi mai multe materiale (publicaţii, seminarii virtuale şi altele) pot fi găsite la acest
link:
http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/COUNTRIES/ECAEXT/EXTCENFINR
EPREF/0,,contentMDK:23650584~menuPK:9755227~pagePK:64168445~piPK:64168309~theSite
PK:4152118,00.html
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 NOUTĂŢI DE LA UNIUNEA PROFESIILOR LIBERALE DIN ROMÂNIA
10. Workshop organizat de Comisia Europeană pe tema
„Reformarea serviciilor profesionale “
11 iulie 2017, Bruxelles
În data de 11 iulie 2017, a avut loc la sediul Parlamentului European din Bruxelles,
workshop-ul organizat de către Comitetul pentru Piața Internă și Protecția Consumatorului –
IMCO, care a avut ca temă „Reformarea serviciilor profesionale“. Workshop-ul a avut ca
obiectiv cunoașterea situației actuale a profesiilor reglementate din Europa și eventuala
reformă a acestora în contextul noului Pachet legislativ al Comisiei Europene.
În deschiderea lucrărilor, europarlamentarul Nicola Danti a subliniat importanța
profesiilor liberale atât pentru numărul de angajați în mod direct, cât și pentru numărul mare
de locuri de muncă create în mod indirect, realități pentru care profesiile liberale ar trebui să
fie în centrul politicilor europene.
Un alt obiectiv al întâlnirii a fost cunoașterea normelor care ar putea fi actualizate, ca o
consecință a schimbărilor și a punctelor de vedere ale părților implicate, în raport cu
recomandările Comisiei Europene.
A fost evidenţiată importanța pe care o are mobilitatea profesioniștilor în realizarea
Pieței Unice, precum și necesitatea existenţei unor norme simple, clare și precise la nivelul
Uniunii Europene în ceea ce privește accesul în profesii.
Workshop-ul a facilitat un util schimb de idei și experiență între participanţi,
încercându-se astfel clarificarea posibilelor probleme și provocări, precum și modalitatea prin
care serviciile europene ar putea deveni competitive la nivel mondial.
Evenimentul a fost structurat pe două paneluri, o sesiune dedicată Comisiei Europene
și o masă rotundă care a avizat prezentarea punctelor de vedere ale părților interesate.
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11. Ședinţele Comisiei de dialog social
În decursul lunii august au avut loc două întâlniri ale Comisiei de dialog social ce s-au
desfășurat în cadrul Ministerului Finanțelor Publice. La aceste ședințe a participat și Gabriel
Radu, președintele CAFR, în calitate de vicepreședinte al Uniunii Profesiilor Liberale din
România.
Proiectele de acte normative sunt publicate pe site-ul Ministerului Finanţelor Publice şi
se dezbat în cadrul Comisiei de Dialog Social la care participă reprezentanţi ai organismelor
interesate, în vederea informării societăţii civile cu privire la necesitatea elaborării lor.
Temele puse în discuție au vizat proiecte legislative deosebit de importante pentru
mediul economic din România:
Ședința din data de 09.08.2017




Ordonanța Guvernului privind plata defalcată a taxei pe valoarea adăugată. Act
normativ ce a apărut ulterior în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 706 din 31 august 2017
și a intrat în vigoare la data de 3 septembrie 2017.
Ordonanța Guvernului privind modificarea și completarea Legii 227/2015 privind
Codul Fiscal, devenită OUG 25.2017. Text publicat în M.Of. al României. În vigoare de
la 03 septembrie 2017
Ședința din data de 28.08.2017



Analizarea proiectului Ordonanţei Guvernului pentru modificarea și completarea
Legii nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală;

