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 ŞTIRILE EDIŢIEI
1. Activitatea CAFR începând cu 16 iulie 2018
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În data de 15 iulie 2017 a intrat în vigoare Legea 162/2017 privind auditul statutar al
situațiilor financiare anuale și al situațiilor financiare anuale consolidate și de modificare a
unor acte normative, publicată în MO nr. 548 din 12 iulie 2017 de transpunere a Directivei
2014/56/CE și Regulamentului european nr. 527/2014.
Ca urmare, începând cu data 15.07.2018 a încetat delegarea de drept a atribuțiilor
CAFR prevăzute de către Legea 162/2017.
Precizăm că, în continuare, Camera este autoritatea competentă care reglementează și
monitorizează desfășurarea activităților de audit financiar în România, altele decât auditul
statutar, este la dispoziția membrilor săi și acordă asistență pentru soluționarea oricărei
situații în relația acestora cu autoritatea de supraveghere.
Astfel, începând cu data de 16 iulie 2018, CAFR își desfășoară activitatea în mod
normal conform prevederilor Ordonanței de urgență nr. 75/1999 privind activitatea de audit
financiar cu modificările ulterioare:
Art.5.(6) Camera, în exercitarea atribuțiilor sale, desfășoară următoarele activități:
a) organizează și urmărește programul de formare continuă a membrilor săi, pentru
activitățile prevăzute la art. 3 alin. (3) lit. b) -e);
b) controlează calitatea activității membrilor săi, pentru activitățile prevăzute la art. 3
alin. (3) lit. b) -e);
c) înaintează propuneri privind actualizarea legislației prin ASPAAS și Ministerul
Finanțelor Publice, precum și a normelor de audit financiar și audit intern, în concordanță cu
prevederile legii și cu reglementările instituțiilor profesionale europene și internaționale în
domeniu;
d) poate radia sau retrage, la cerere, autorizarea de auditor financiar sau firmă de
audit, după caz, în condițiile legii;
e) poate aplica sancțiunile administrative prevăzute la art. 321 alin. (4);
f) poate propune sancționarea administrativă de retragere a autorizării unui auditor financiar
sau firme de audit, după caz, în condițiile legii;
g) asigură reprezentarea profesiei de auditor financiar din România la nivel
internațional;
h) adoptă Codul etic și standardele internaționale de audit, revizuire, alte misiuni de
asigurare și servicii conexe, pentru alte misiuni decât cele de audit statutar;
i) emite, cu aprobarea ASPAAS, ghiduri și îndrumări în domeniul auditului statutar cu
privire la standardele internaționale de audit și în aplicarea Codului etic adoptat de ASPAAS;
j) orice alte activități necesare pentru punerea în aplicare a prezentei ordonanțe de
urgență.
(7) Camera desfășoară și activități delegate de ASPAAS care privesc auditorii statutari,
în condițiile legii.

 INFORMATIV PROFESIONAL
2. Noi proiecte de norme de la ASPAAS
Vă informăm că Autoritatea pentru Supravegherea Publică a Activității de Audit
Statutar (ASPAAS) a publicat pe site-ul său web (click aici) în cadrul rubricii Legislație,
conform Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică,
următoarele:
- Proiect de Norme privind stabilirea criteriilor de bună reputație;
- Proiect de Norme privind organizarea și desfășurarea examenului de competență
profesională;
- Proiect de Norme privind formarea profesională continuă a auditorilor financiari;
- Proiect de Norme privind autorizarea ca auditor financiar și firmă de audit în
România, suspendarea exercitării activității, retragerea și redobândirea autorizării;
- Proiect de Norme privind efectuarea inspecțiilor pentru asigurarea calității la
auditorii financiari și firmele de audit care desfășoară activități de audit statutar.
Sinteza opiniilor transmise de dumneavoastră referitoare la aceste norme vor fi trimise
către ASPAAS împreună cu un punct de vedere oficial al organizației noastre.
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3. CAFR a emis noile norme privind revizuirea calității activității de audit financiar,
altul decât cel statutar, și a altor activități desfășurate de auditorii financiari
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Vă informăm că în Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 656/27.VII.2018 a fost
publicată Hotărârea Consiliului CAFR nr. 60 din data de 19 iulie 2018 de aprobare a
Normelor privind revizuirea calității activității de audit financiar, altul decât cel statutar, și
a altor activități desfășurate de auditorii financiari.
CAFR depune eforturi susținute în ceea ce privește îmbunătățirea calității activității
desfășurate de auditorii financiari în România și menținerea unui înalt grad de
profesionalism în cadrul serviciilor derulate de membrii Camerei.
Camera este autoritatea competentă care reglementează și monitorizează desfășurarea
activităților de audit financiar în România, altele decât auditul statutar.
Așadar, aceste norme stabilesc condițiile și procedurile de efectuare a revizuirilor
pentru asigurarea calității auditului financiar, altul decât cel statutar, și a altor activități, de
către Camera Auditorilor Financiari din România, reglementând organizarea și funcționarea
sistemului de asigurare a calității activității de audit financiar, altul decât cel statutar, și a
altor activități desfășurate de auditorii financiari, membri ai CAFR.
CAFR va continua programul de control al calității pentru activitățile prevăzute la art.
3 alin. (3) lit. b) - e) din OUG 75/1999 privind activitatea de audit financiar, republicată, cu
modificările și completările ulterioare.

 DIN AGENDA CAFR
▪ Evenimente pe plan intern
4. Conferinţa „Mișcarea patronală – reprezentativitate și forță de dialog social”
Ediția I, 3 iulie 2018, Bucureşti
În data de 3 iulie 2018 Camera de Comerț și Industrie București, împreună cu
publicaţiile Revista Patronatelor şi Legal Magazin au organizat la Palatul Camerei de Comerţ
şi Industrie Bucureşti, prima ediţie a Conferinţei „Mişcarea patronală – reprezentativitate şi
forţă de dialog social”.
Evenimentul s-a adresat mediului de afaceri, asociaţiilor patronale precum şi
organismelor profesionale și mass-media.
Camera Auditorilor Financiari din România a fost invitată să participe la acest
eveniment şi a fost reprezentată de conf. univ. dr. Gheorghe Ialomiţianu, primvicepreşedinte al Consiliului.
Scopul conferinţei a fost acela de crea, pentru viitor, cadrul propice pentru dezbaterea
principalelor acte normative care guvernează societatea românească, astfel încât experienţa
patronatelor să îşi aducă contribuţia într-un grad mai mare.
România nu are o experienţă consistentă în cultura dialogului social. Din punct de
vedere instituţional, dialogul social nu este 100% funcţional: la nivel central (ministere,
confederaţii) funcţionează acceptabil, nu însă şi la nivel local (instituţii, autorităţi publice
locale, servicii publice). Instituţiile prefectului, structurile administraţiei publice locale,
respectiv Comisiile de Dialog Social constituite în acest context nu joacă un rol activ pentru
stimularea şi medierea dialogului între partenerii social; dialogul social are doar un rol
consultativ limitat.
Principalele teme abordate în cadrul lucrărilor conferinţei au vizat: Legea dialogului
social, Reprezentativitatea patronatelor şi Soluţii pentru coagularea mişcării patronale.
În cadrul discuţiilor, conf. univ. dr. Gheorghe Ialomiţianu a subliniat încă o dată rolul
şi importanţa activităţii de audit financiar, întrucât auditorii financiari sunt cei care asigură
consultanţă, sunt cei care le spun oamenilor de afaceri dacă sunt pe drumul cel bun, dacă
afacerea este rentabilă şi sustenabilă. Prim-vicepreședintele CAFR a reliefat pertinența
auditului pentru mediul de afaceri în cadrul general al pieței libere și al sănătății economiei.
Auditorul financiar este cel care examinează situațiile financiare sau componente ale
situațiilor financiare ale unei entități, în vederea exprimării unei opinii asupra imaginii fidele,
clare şi complete a poziției şi situației financiare, precum şi a rezultatelor obținute de aceasta
în interesul utilizatorilor de informaţii financiare, a celor care investesc, a celor care
beneficiază de activităţile economice. Întrucât auditorii financiari trebuie să fie aproape de
mediul de afaceri, CAFR colaborează cu Camera de Comerţ şi Industrie Bucureşti pentru
identificarea de soluţii viabile pentru dezvoltarea unui mediu de business corect şi prosper, a
menţionat dl. Ialomiţianu.
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5. Ziua Naţională a Contabilului Român
13 iulie 2018, Braşov și Iași
Page | 6

Ca urmare a invitației filialei CECCAR Brașov la sărbătorirea Zilei Naționale a
Contabilului Român, Camera Auditorilor Financiari din România a participat la acest
eveniment fiind reprezentată de conf. univ. dr. Gheorghe Ialomițianu, prim-vicepreședinte
al Consiliului și de dr. Angela Broju - şeful Reprezentanței Regionale a Camerei de la Brașov.
La evenimentul care s-a desfăşurat la Hotel Aro Palace din Braşov, au participat
reprezentanţi ai instituţiilor şi autorităţilor publice locale, ai profesiilor liberale şi ai mediului
de afaceri.
În mesajul adresat participanţilor dl. Gheorghe Ialomițianu a subliniat rolul, impactul
și influența profesiei contabile și de audit în asigurarea calității informațiilor financiare, a
încrederii că informațiile difuzate prin situațiile financiare corespund realității din entitățile
raportoare.
De asemenea, prim-vicepreşedintele CAFR a subliniat rolul profesiilor liberale şi
utilitatea unei colaborări mai strânse între organismele acestor profesii, întrucât acestea au un
rol deosebit de important în relația cu autoritățile de reglementare. În context, a fost
subliniată importanța parteneriatului cu autoritățile de reglementare pentru o mai bună
claritate și simplificare a aplicării prevederilor contabile și fiscale, ca urmare a dinamicii
modificărilor de ordin legislativ.
Scopul și obiectivele profesiilor liberale, converg cu cele ale CAFR. Astfel, în opinia
d-lui Ialomițianu, în calitate de prim-vicepreşedinte al UPLR, profesiile liberale trebuie să
participe la elaborarea legislaţiei fiscale, contabile şi economice şi la implementarea acestora,
pentru a consolida încrederea utilizatorilor în informațiile financiare și, nu în ultimul rând,
pentru a apăra interesele membrilor organismelor profesionale.
În încheierea mesajului, a fost precizat faptul că, Camera Auditorilor Financiari din
România este și va fi întotdeauna deschisă colaborării cu CECCAR, menţionându-se că
experiența comună a celor două organizații va conduce la rezultate relevante pentru mediul
economic și profesional.

Tot în data de 13.07.2018 și Filiala Iași a CECCAR a sărbătorit la Iaşi Ziua Națională a
Contabilului Român, eveniment desfăşurat în cadrul Complexului Turistic Ciric şi moderat
de prof. univ. dr. Costel Istrate, preşedintele CECCAR - Filiala Iaşi.
Invitată să participe la acest eveniment, Camera Auditorilor Financiari din România a
fost reprezentată de Ioan Grigoriu, vicepreședinte al Consiliului CAFR și de Eusebiu Vreme,
şeful Reprezentanței Regionale de la Iaşi a CAFR.
La aniversarea Zilei Naționale a Contabilului Român au participat membri ai celor
doua organizaţii profesionale, reprezentanţi ai instituţiilor şi autorităţilor publice locale, ai
mediului academic ieşean şi ai mediului de afaceri.
În mesajul adresat participanţilor, Ioan Grigoriu, vicepreședinte al Consiliului CAFR a
evidenţiat rolul și importanţa profesiei de auditor financiar pentru activitatea beneficiarilor
serviciilor de audit şi conexe, precum şi o serie de concluzii privind activitatea viitoare a
auditorilor financiari prin prisma modificărilor legislative actuale.
Totodată, a fost evidenţiat rolul profesiilor liberale, în general şi a celor contabile, în
special, pentru o colaborare mai strânsă a acestora cu mediul de afaceri local, cu mediul
academic, precum şi pentru o implicare mai activă în aplicarea prevederilor contabile, fiscale
şi a modificărilor de ordin legislativ.
Festivitatea a inclus şi o gală de premiere a celor mai bune firme de contabilitate locale
şi a profesioniştilor contabili, în rândul cărora s-au regăsit şi profesionişti contabili care au şi
calitatea de auditori financiari, fapt care a demonstrat încă odată unitatea profesiei, aşa cum a
menţionat prof. univ. dr. Costel Istrate, preşedintele CECCAR - Filiala Iaşi.
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6. Întâlniri profesionale organizate de reprezentanţele CAFR
Iași, 23 iulie 2018

Page | 8

În data de 23 iulie 2018, Reprezentanța Regională de la Iași a Camerei Auditorilor
Financiari din România, a organizat la sediul propriu, o întâlnire profesională a auditorilor
financiari din zonă, cu următoarea tematică:
- Aspecte practice ce decurg din Ghidul de bune practici privind protecţia datelor cu caracter
personal în cadrul activităţii profesiei de contabil sau auditor financiar, publicat pe site-ul CAFR şi
dezvoltat în colaborare cu avocat.net și CECCAR.
- Cerințele Regulamentului Uniunii Europene 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în
ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date
(GDPR), cu aplicare în activitatea auditorilor financiari.
Subiectele au fost prezentate de Viorela Climov, avocat în cadrul Baroului Iaşi,
acreditat DPO.

Prezentarea a fost interactiva, întrebările și problemele ridicate de participanți au fost
clarificate pe loc și s-a propus o nouă întâlnire pe tema adoptării normelor de aplicare a Legii
nr. 190/2018 privind măsurile de aplicare a GDPR.
În partea a doua a întâlnirii dl. Ioan Grigoriu, vicepreședinte al Consiliului CAFR și dl.
Ion Nastasa, membru al Consiliului CAFR au discutat cu participanții aspecte actuale și
problematica aferentă profesiei de auditor financiar, în conformitate cu reglementările
legislative actuale și cu precizările autorității de supraveghere a profesiei.

 ACTUALITĂŢI INTERNAŢIONALE
Noutăţi de la IFAC
7. IFAC şi IAESB anunţă o nouă direcţie pentru formarea contabilă şi dezvoltarea
profesională
New York, 3 august 2018
Pentru a-şi păstra importanţa într-un mediu în care schimbările se produc rapid,
profesioniștii contabili trebuie să-și demonstreze tot mai mult competențele, depăşind
competenţele uzuale. Consiliul pentru Stabilirea Standardelor Internaţionale de Educaţie pentru
Contabilitate (IAESB) și Federaţia Internaţională a Contabililor (IFAC) recunosc că tendințele
generale actuale au consecinţe directe asupra abordării profesiei contabile în dezvoltarea
profesională.
Pentru a se asigura că reprezentanţii profesiei contabile pot face faţă provocărilor pe
care le prezintă un mediu în continuă schimbare, se promovează un model diferit, bazat pe
beneficii care vor fi realizate printr-o abordare globală și integrată a educației contabile
internaționale. Modelul va continua să promoveze educația contabilă internațională în
interesul public și va avea legitimitatea necesară pentru ca părțile interesate din întreaga
lume să continue să participe și să accepte rezultatele sale ca fiind plauzibile. Modelul va fi
monitorizat de către Consiliul IFAC, în locul Consiliului de supraveghere a interesului
public.
Este înființat un grup consultativ cu mai mulți actori care să se consulte cu părțile
interesate cheie, să anunţe dezvoltarea viitorului model și să asigure o tranziție uşoară de la
IAESB. Grupul consultativ va include IAESB şi reprezentanţi ai Grupului consultativ
IAESB, care vor contribui la dezvoltarea și implementarea noului model.
„Imperativele globale în domeniul afacerilor, tehnologiei și educației introduc noi
cerințe în profesia globală și trebuie să anticipăm și să ne pregătim pentru viitor”, spune
Anne-Marie Vitale, președintele noului grup consultativ și vicepreședinte IAESB. „Vom
colabora cu actorii principali pentru a dezvolta un model care să ia în considerare, să
răspundă și să promoveze nevoile contabililor actuali și viitori, și să acționeze în interesul
public pentru a susţine o profesie contabilă solidă și notabilă.”
IAESB a contribuit semnificativ la formarea contabilă internațională și la profesia
contabilă mondială prin elaborarea de standarde educaționale internaționale de înaltă
calitate și prin valorificarea relațiilor cu părțile interesate pentru a înțelege mai bine nevoile
viitoare. Modelul va continua punerea în aplicare a
standardelor educaționale
internaționale și va consolida capacitatea organizațiilor profesionale de contabilitate.
Înainte de tranziție, IAESB se va concentra asupra accelerării finalizării proiectelor
prioritare, inclusiv a revizuirii standardelor privind dezvoltarea profesională continuă și
finalizarea noilor îndrumări aferente, precum și asupra activității sale fundamentale
privind tehnologia informației și a comunicațiilor, și scepticismul profesional. De
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asemenea, va perfecţiona principalele direcţii de lucru pentru ca noul model să profite la
maximum de activitatea IAESB.
„Nevoia de consiliere şi acţiune, în timp real, asupra educaţiei contabile este tot mai
presantă", a declarat preşedintele IAESB, Chris Austin. „În timp ce IAESB a înregistrat
progrese semnificative în îmbunătățirea calității și relevanței standardelor educaţionale
internaţionale și a materialului suport, un alt model care combină dezvoltarea standardelor,
consolidarea capacităților, o mai bună mobilizare a activității organizațiilor profesionale de
contabilitate și monitorizarea conformității vor avea un impact mai mare asupra calităţii
formării contabile și, prin urmare, a profesiei. Acesta va fi în interesul tuturor.”
Modelul

viitor

se

va

derula

începând

cu

data

de

1

iulie

2019.

Studii, opinii, articole
8. Normele UE privind combaterea spălării banilor şi a finanţării terorismului
Material informativ Accountancy Europe
În cursul lunii iunie 2018, Uniunea Europeană şi-a actualizat normele privind
combaterea spălării banilor şi a finanţării terorismului astfel încât să îşi poată îmbunătăţi
capacitatea de stopare a infracţiunilor financiare. Noua directivă răspunde solicitărilor
publice de combatere a finanțării terorismului și de soluționare a lipsei de transparență a
informaţiilor privind beneficiarii reali.
Auditorii joacă un rol important în protejarea cetățenilor europeni împotriva spălării
banilor și a finanțării terorismului. Aceste materiale informative emise de către Accountancy
Europe oferă o prezentare generală a principalelor norme europene privind combaterea
spălării banilor şi a finanţării terorismului aplicabile și, mai mult, explică modul în care
activitatea lor va fi afectată de cea de-a cincea directivă UE privind spălarea banilor.
CAFR este alături de dumneavoastră și dorește să vă informeze în cel mai scurt timp și
cât mai explicit asupra ultimelor modificări legislative ce privesc activitatea de audit, susține
calitatea și profesionalismul serviciilor membrilor săi. Astfel, puteți regăsi traducerea în limba
română a documentelor Accountancy Europe pe pagina noastră web.
Vă vom ține la curent cu modificările și noutățile în domeniu.

9. Trei moduri de gestionare eficientă a presiunii taxelor
Articol semnat de Christopher Arnold, Head of SME/ SMP and Research şi Wassim
Khrouf, IFAC SMP Committee Member
„Presiunea pentru scăderea taxelor a apărut în mod constant ca fiind una dintre
principalele provocări cu care se confruntă practicienii mici şi mijlocii. În fiecare dintre
ultimele trei studii ale IFAC Global SMP Surveys au fost prezentate primele patru provocări
în acest domeniu şi, se aşteaptă acelaşi lucru şi pentru 2018.
Diferiţi factori vor afecta nivelul taxelor percepute, inclusiv tipul de serviciu furnizat şi
circumstanţele entităţii (spre exemplu, dimensiunea şi complexitatea problemelor). De
asemenea, statele pot avea legislaţii diferite sau reglementări specific anumitor tipuri de
servicii”.
Pentru articolul integral: click aici
Sursa: https://www.ifac.org/
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 NOUTĂŢI EDITORIALE
10. Revista Practici de Audit nr. 2/2018
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Din sumar: „Conferinţa anuală a Camerei Auditorilor Financiari din România, 21
aprilie 2018” – Reportaj; „Auditul intern între provocări şi oportunităţi”; Analiza erorilor
constatate în auditurile financiare ale fondurilor europene pentru cercetare desfăşurate la
beneficiarii români în cadrul programului cadru şapte”; „Verificarea evaluării în cadrul
operaţiunii de audit financiar”; „Noul Regulament de organizare şi funcţionare a Camerei
Auditorilor financiari din România”; „Rolul auditorului împotriva fraudelor financiare,
corupţiei şi spălării banilor”.

