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 ŞTIRILE EDIŢIEI 

 

1. Inaugurarea Reprezentanţei CAFR de la Constanţa 

29 iunie 2018 

În data de 29 iunie 2018, la Constanţa, a fost inaugurată cea de a cincea Reprezentanţă 

regională a Camerei Auditorilor Financiari din România, cele înfiinţate anterior având sediile 

la Iaşi, Braşov, Cluj-Napoca şi Timişoara. 

La eveniment au luat parte membrii Consiliului CAFR, ai Comisiei de Auditori 

Statutari, foşti preşedinţi ai Camerei, respectiv prof. univ. dr. Ion Mihăilescu, prof. univ. dr. 

Horia Neamţu, conf. univ. dr. Gabriel Radu, auditori financiari din judeţele aflate în zona 

noii reprezentanţe: Constanţa, Tulcea şi Călăraşi.  

De asemenea, la festivitatea de inaugurare a reprezentanţei au participat Dan 

Manolescu, preşedintele Camerei Consultanţilor Fiscali din România, Ion Dănuţ Jugănaru 

director general şi Victoriţa Dragomir director economic -  Camera de Comerţ, Industrie 

Navigaţie şi Agricultură Constanţa, Isabela Aragea, vicepreşedinte al Consiliului CECCAR, 

filiala Constanţa, prof. univ. dr. Aurel Papari, preşedintele Universităţii „Andrei Şaguna” din 

Constanţa. 

Evenimentul a fost reflectat în publicaţiile locale precum: 
http://opiniaonline.ro/2018/06/27/camera-auditorilor-financiari-din-romania-o-noua-reprezentanta-la-

constanta/ 
https://www.ziuaconstanta.ro/diverse/stiri-calde/cafr-deschide-o-noua-reprezentanta-la-constanta-

aceasta-va-deservi-si-judetele-tulcea-si-calarasi-662610.html 

https://www.ziarelive.ro/stiri/cafr-deschide-o-noua-reprezentanta-la-constanta-aceasta-va-deservi-si-

judetele-tulcea-si-calarasi.html 

https://www.constanta.press/news/cafr-deschide-o-noua-reprezentanta-la-constanta-aceasta-va-

deservi-si-judetele-tulcea-si-calarasi?uid=187632 

https://www1.agerpres.ro/comunicate/2018/06/27/comunicat-de-presa-camera-auditorilor-financiari-

din-romania-14-58-34. 

 

De asemenea, acest moment important a fost şi în atenţia postului Radio Constanţa, 

care cu această ocazie a solicitat interviuri preşedintelui CAFR dr. Ciprian Teodor 

Mihăilescu şi prim-vicepreşedintelui conf. univ. dr. Gheorghe Ialomiţianu, din care redăm 

succint câteva idei. 
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Dr. Ciprian Teodor Mihăilescu:  

 

 
 

„Astăzi trăim un eveniment important, deschidem a cincea reprezentanţă a Camerei 

Auditorilor Financiari din România, cea de la Constanţa, care s-a alăturat celor existente de la Iaşi, 

Braşov, Cluj-Napoca şi Timişoara. A fost o aşteptare lungă, dar începând de astăzi auditorii financiari 

din judeţele arondate reprezentanţei, respectiv Constanţa, Tulcea şi Călăraşi vor putea să beneficieze de 

serviciile în sprijinul lor mult mai uşor şi mai rapid. De asemenea, noua reprezentanţă va constitui un 

loc în care membrii şi stagiarii noştri se pot întâlni pentru a discuta despre problemele pe care le 

întâlnesc în activitatea de zi cu zi şi, totodată, îşi pot împărtăşi reciproc din experienţa profesională 

acumulată.  Iar acest lucru va contribui la consolidarea unităţii membrilor profesiei noastre, având în 

vedere şi provocările aduse de Legea 162/2017 privind activitatea de audit, care aduce schimbări 

importante în desfăşurarea activităţii noastre”. 
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Conf. univ. dr. Gheorghe Ialomiţianu: 

 

 
 

 

„Constanţa este un judeţ important şi reprezintă foarte mult pentru economia românească, iar 

această zonă merită să aibă o reprezentanţă a Camerei Auditorilor Financiari din România, întrucât 

auditorii financiari trebuie să fie aproape de mediul de afaceri. 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. Interesul nostru, ca profesionişti, este să audităm situaţii financiare corecte 

care se adresează utilizatorilor de informaţii financiare, a celor care investesc, a celor care beneficiază de 

activităţile economice, respectiv salariaţi, acţionari, bugetul statului. Noi suntem cei care stabilim 

diagnosticul mediului de afaceri, iar pentru sectorul privat investiţiile pot reprezenta un risc şi, aici 

intervenim noi, auditorii financiari, care să dăm acea asigurare că afacerea în care se va investi poate fi 

sau nu, rentabilă”.  
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A urmat momentul tăierii panglicii, după care, în cuvântul de deschidere dr. Ciprian 

Teodor Mihăilescu, preşedintele Camerei Auditorilor Financiari din România, a salutat 

invitaţii şi membrii Camerei prezenţi şi a mulţumit tuturor pentru participarea la acest 

eveniment important din viaţa profesiei noastre. 

„Astăzi se desfăşoară un eveniment deosebit pentru auditorii din zona Constanţa, dorinţa de a 

funcţiona aici o reprezentanţă a CAFR a existat încă de la înfiinţarea Camerei, iar acum s-a realizat şi 

acest deziderat. Este a cincea reprezentanţă din teritoriu a CAFR, acest lucru înscriindu-se  în 

strategia pe care avut-o Camera încă de la început, respectiv aceea de a fi cât mai aproape de membrii 

săi şi de a facilita interacţiunea dintre organele de conducere, executivul Camerei şi membri.  

În sediul noii reprezentanţe, pe lângă activităţile desfăşurate în sprijinul dumneavoastră aici vă 

puteţi  întâlni pentru discutarea problemelor întâmpinate în activitate. 

De asemenea, se pot organiza mese rotunde cu diverse tematici care să vă ajute în activitate, iar 

din subiectele pe care le veţi dezbate, cu siguranţă, vor rezulta lucruri bune şi constructive. Scopul 

nostru, al Consiliului Camerei este, în primul rând,  acela de veni în sprijinul dumneavoastră pentru a 

vă fi mai uşor să interacţionaţi atât cu conducerea cât şi între dumneavoastră. Este o modalitate de vă 

cunoaşte mai bine şi de vă face cunoscute problemele şi va fi mult mai simplu să le transmiteţi către 

Cameră.  

De aceea, mă bucur că astăzi aţi venit în număr mare la acest eveniment, iar acest lucru nu face 

decât să ne întărească convingerea că deschiderea acestei reprezentanţe a fost una bună şi lucrurile vor 

evolua aşa cum ne-am dorit. La fel ca şi la celelalte reprezentanţe de la Iaşi, Braşov, Cluj şi Timişoara 

sunt convins că şi aici impactul va benefic, în primul rând pentru consolidarea relaţiilor profesionale 

dintre auditori”.  
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În continuare, conf. univ. dr. Gheorghe Ialomiţianu, prim-vicepreşedinte al Consiliului 

a declarat: 

„În primul rând felicităm organizatorii pentru reuşita acestei inaugurări şi, mulţumim în 

special colegului nostru dl. Gheorghe Rusu, pentru perseverenţa şi implicarea de care a dat dovadă în 

realizarea acestui obiectiv.  

Continuăm activităţile Consiliilor precedente în ce priveşte reprezentanţele, întrucât dorim să 

descentralizăm activitatea de audit financiar, respectiv a părţii de administrare şi dorim  să fim cât mai 

aproape de auditorii financiari. În acelaşi timp, cu ajutorul acestei noi reprezentanţe putem promova 

mai intens profesia la nivelul autorităţilor locale şi a mediului de business. Doar sprijinind profesiile 

liberale se poate ajunge la performanţă economică şi bunăstare, întrucât membrii acestor profesii 

reprezintă şi clasa de mijloc a societăţii şi sunt cei care se pot pronunţa asupra bunului mers al 

economiei, al societăţii, în general şi constituie vectori de imagine.  

Sper ca şi reprezentanţa de la Constanţa să se situeze la nivelul celorlalte patru reprezentanţe 

ale noastre şi să aducă un plus de valoare profesiei de auditor financiar”.  

În mesajul de salut adresat participanţilor la eveniment Ion Dănuţ Jugănaru, directorul 

Camerei de Comerţ, Industrie, Navigaţie şi Agricultură Constanţa a menţionat: 

„Doresc succes noii reprezentanţe a CAFR şi am convingerea că aici se va desfăşura o activitate 

intensă. Doresc să evidenţiez buna colaborare pe care am avut-o de-a lungul activităţii cu diverşi 

reprezentanţi ai organismelor profesionale, în special cu reprezentanţi ai profesiei dumneavoastră. 

Consider că ar fi foarte util să existe o mai strânsă unitate între organismele profesiilor liberale din 

România, o legătură mai strânsă între acestea şi Camera de Comerţ, care este reprezentantul mediului 

de business, pentru că dacă lucrăm împreună putem realiza mult mai multe lucruri pozitive”.  

La rândul său, Dan Manolescu, preşedintele Camerei Consultanţilor Fiscali din 

România a adresat un mesaj de felicitare în care a spus: 

„Vă transmit din partea colegilor de la Camera Consultanţilor Fiscali un salut călduros şi 

sincere felicitări pentru această împlinire. Fiind şi membru al Camerei Auditorilor mă bucur să ne 

regăsim aici, felicitări colegilor din Constanţa pentru acest nou sediu în care să îşi desfăşoare 

activităţile comune.  

Cred că este o realizare în ceea ce priveşte colaborarea profesională, aşa cum spunea şi dl. 

Ialomiţianu, este un loc în care colegii se pot reuni şi pot discuta diverse probleme.  

Vă doresc mult succes în activitatea pe care o veţi desfăşura aici.”  

În încheiere dr. Gheorghe Rusu, membru al Consiliului a precizat: 

„Mulţumesc tuturor celor prezenţi şi ţin să menţionez că în această zi se realizează atât o  

dorinţă a mea mai veche, cât şi a dumneavoastră, aceea de a avea această reprezentanţă, obiectiv care s-

a îndeplinit cu mult efort atât financiar, cât şi organizatoric.  

De acum avem un loc în care să ne întâlnim şi să ne împărtăşim din problemele şi din 

experienţa profesională şi să găsim împreună soluţii pentru depăşirea eventualelor obstacole”.  
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 INFORMATIV PROFESIONAL 

2. Întâlnire de lucru cu reprezentanţi ai MFP 

28 iunie 2018, Bucureşti 

 

În data de 28 iunie 2018 Ministerul Finanţelor Publice a organizat o întâlnire de lucru 

între reprezentanţi ai instituţiei şi reprezentaţi ai mediului de afaceri, ai patronatelor şi 

sindicatelor, precum şi reprezentaţi ai profesiilor liberale. Tema discuţiilor a vizat realizarea 

unui cadru fiscal adaptat realităţilor tehnice. 

La întâlnire au participat Eugen Teodorovici, ministrul finanţelor, Oana Iacob, 

secretar de stat în cadrul MFP, directori din MFP, Adrian Vascu, preşedinte UPLR, Dan 

Manolescu, preşedinte Camera Consultanţilor Fiscali. 

 Camera Auditorilor Financiari din România a fost reprezentată la această întâlnire de 

conf. univ. dr. Gheorghe Ialomiţianu, prim-vicepreşedinte al Consiliului. 

Discuţiile au avut ca bază de plecare experienţa şi cunoştinţele specialiştilor externi, 

care pot reprezenta elemente de complementaritate în dezvoltarea cadrului legislativ fiscal. 

De asemenea, a fost luată în considerare necesitatea unei abordări integrative în procesul de 

legiferare în domeniul fiscal, inclusiv din perspectiva interacţiunii cu cei cărora li se 

adresează.  

Întâlnirea de lucru a reprezentat lansarea dezbaterilor privind actualizarea şi 

îmbunătăţirea prevederilor Codului fiscal şi ale Codului de procedură fiscală. 

În cadrul dezbaterilor conf. univ. dr. Gheorghe Ialomiţianu a susţinut următoarele 

propuneri pentru îmbunătăţirea prevederilor Codului fiscal şi ale Codului de procedură 

fiscală: 

- Elaborarea unei analize privind modalitatea de elaborare a legislaţiei secundare, 

respectiv, verificarea respectării Codului fiscal şi al celui de procedură fiscală, întrucât unele 

norme sunt elaborate excesiv şi depăşesc limita legislaţiei principale. 

- Un tratament fiscal egal între persoanele fizice care desfăşoară activităţi 

independente şi persoanele juridice. Concret, să existe posibilitatea de aplicare a sistemului 

simplificat şi persoanelor fizice care desfăşoară activităţi independente. 

- Eliminarea restricţiilor privind aplicarea sistemului de impozitare impus profesiilor 

liberale. Cu alte cuvinte, oferirea posibilităţii profesiilor liberale de a putea opta pentru un 

anumit sistem de impozitare. 

- Creşterea rolului profesiilor liberale în aplicarea legislaţiei fiscale şi în întocmirea 

situaţiilor fiscale. 

- Reducerea riscului fiscal pentru acele entităţi care apelează la serviciile profesiilor 

liberale pentru întocmirea şi auditarea situaţiilor financiare. 
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3. Comunicat al Consiliului CAFR 

 

Având în vedere că tot mai mulți auditori solicită CAFR lămuriri cu privire la cererea 

de informații primită de la ASPAAS, CAFR menționează: CAFR vine în sprijinul membrilor 

săi și precizează faptul că solicitarea ASPAAS are ca temei legal art. 29 alin (14) din Legea 

162/2017 privind auditul statutar al situațiilor financiare anuale și al situațiilor financiare 

anuale consolidate și de modificare a unor acte normative. Astfel, auditorii financiari vor 

trebui să furnizeze ASPAAS informațiile solicitate, chiar dacă acestea au fost deja transmise 

către CAFR în cuprinsul raportului anual de activitate. CAFR informează auditorii financiari 

că nu a primit din partea ASPAAS nicio solicitare de informații care să cuprindă datele 

menționate în cadrul adresei 781/17.05.2018, prin urmare nu a fost în drept să furnizeze aceste 

informații ASPAAS.  

CAFR este alături de membrii săi și este gata să îi sprijine cu toate informațiile necesare 

realizării unei bune comunicări cu ASPAAS. 
 

 DIN AGENDA CAFR 

▪ Evenimente pe plan intern 

4. Atelier de lucru la Curtea de Conturi a României 

11-12 iunie 2018, Bucureşti 

 

În perioada 11-12 iunie 2018, Curtea de Conturi a României împreună cu Serviciul 

European pentru Reforme Structurale din cadrul Comisiei Europene (SRSS) au organizat la 

Bucureşti un atelier de lucru cu principalii factori interesaţi de activitatea instituţiei. La 

întâlnire au participat reprezentanţi ai Curţii de Conturi, ai SRSS, ai organismelor 

profesionale şi ai mediului de business. 

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

dr. Gheorghe Rusu, membru al Consiliului. 

Scopul dezbaterilor a fost acela de a primi feedback din partea celor mai importanţi 

actori cu care Curtea de Conturi interacţionează, cu privire la modalităţile de îmbunătăţire a 

activităţii pe următoarele trei paliere: 

- Resurse umane; 

- Comunicare intra şi inter-instituţională; 

- Metodologia specifică de audit public extern. 

Lucrările s-au desfăşurat sub formă de sesiuni iar principalele subiecte discutate au 

vizat: „Bune practici ale ISA europene pe cele trei teme de interes”,„Cum poate CCR să îşi 

îmbunătăţească comunicarea/cadrul de performanţă al resurselor umane/abordarea 

metodologică?”. 
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5. A 17-a Reuniune anuală a Institutului Francofon de Reglementare Financiară 

27-29 iunie 2018, Bucureşti 

 

În perioada 27-29 iunie 2018, Autoritatea de Supraveghere Financiară a organizat la 

Bucureşti cea de-a 17-a Reuniune Anuală a Institutului Francofon de Reglementare 

Financiară, a cărei temă principală a fost „Inovaţia financiară în serviciul creşterii economice”. 

Institutul Francofon de Reglementare Financiară (IFREFI) este o structură de dialog şi 

cooperare între autorităţi de supraveghere a pieţelor de capital care are ca principale obiective 

schimbul de informaţii şi experienţă între specialiştii în domeniu, elaborarea de studii şi 

cercetări cu privire la subiecte de interes comun pe pieţele financiare. 

La reuniune au participat membri ai IFREFI, invitaţi de nivel înalt, reprezentaţi ai 

pieţei financiare şi ai organismelor profesionale. 

Din partea Camerei Auditorilor Financiari din România a participat la acest eveniment 

Cristina Cerbu, director executiv. 

Temele abordate în cadrul reuniunii au vizat: 

- Inovaţia în serviciile financiare: riscuri şi oportunităţi; 

- Protecţia investitorilor în noua epocă digitală; 

- FinTech fără frontiere: probleme şi provocări pentru autorităţile de reglementare. 

 

6. Întâlniri profesionale organizate de reprezentanţele CAFR 

 

Cluj-Napoca, 7-8 iunie 2018 

 

În perioada 07.06.2018-08.06.2018, Camera Auditorilor Financiari din România a 

organizat la Grand Hotel Napoca din Cluj-Napoca, o întâlnire a membrilor Consiliului 

Camerei cu reprezentanţi ai mediului de afaceri și ai celui academic, respectiv cu auditorii 

financiari din Regiunea Nord–Vest.  

În prima zi a evenimentului, membrii Consiliului CAFR s-au întâlnit cu reprezentanții 

mediului academic și de afaceri. Întâlnirea a fost interactivă, în cadrul căreia au avut loc 

discuții și dezbateri despre o serie de aspecte cu privire la colaborarea eficientă dintre Cameră 

și sectorul de afaceri, respectiv aria academică. Reprezentanții mediului de afaceri și-au expus 

propriile opinii și convingeri în vederea menținerii unei strânse colaborări între oamenii de 

afaceri și auditori, bazate pe încredere și respect reciproc, pe colegialitate și profesionalism. 

De asemenea, reprezentanții mediului academic au susținut necesitatea unei bune cooperări 

cu CAFR în vederea pregătirii la un înalt nivel de calitate a viitorilor profesioniști, care ar 

putea îmbrățișa profesia de auditor financiar. 
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Ziua de 8 iunie a fost dedicată auditorilor financiari din Regiunea Nord-Vest, aceștia 

având oportunitatea de a dialoga cu toți membri Consiliului și de a le adresa întrebări cu 

privire la unele incertitudini pentru care erau necesare lămuriri suplimentare. 

Pe lângă acestea, s-au purtat discuţii cu membrii Consiliului Camerei cu privire la: 

- Schimbările actuale ale profesiei de auditor financiar; 

- Legea nr. 162/2017 și modificările aduse de aceasta; 

- Colaborarea dintre ASPAAS şi CAFR; 

- Raportările cu privire la auditul statutar. 

 

 

Braşov, 8 iunie 2018 

 

În data de 8 iunie 2018, reprezentanţa regională a CAFR de la Braşov a organizat o 

întâlnire profesională cu tema „Cadrul legislativ de organizare a activităţii de audit intern în 

sectorul privat”, care a fost susţinută de Anca Amuza-Conabie şi Corina Listoschi, auditori 

financiari. 

Întâlnirea la care au participat auditori financiari din raza reprezentanţei Braşov a fost 

moderată de lect. univ. dr. Angela Broju, şeful reprezentanţei. 

Principalele subiecte discutate s-au axat pe practicile profesionale ale activităţii de 

audit intern, precum: 

- Identificarea importanţei şi locului auditului intern în cadrul guvernanţei unei 

entităţi; 

- Domeniul de aplicare a activităţii de audit intern; 

- Cadrul legal pentru organizarea activităţii de audit intern; 

- Coordonarea activităţii de audit intern; 
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- Modalităţi de organizare a activităţii de audit intern; 

- Norme obligatorii din Cadrul internaţional de practici profesionale ale auditului 

intern. 

 

Timişoara, 20 iunie 2018 

În data de 20 iunie 2018, reprezentanţa CAFR de la Timişoara a organizat o întâlnire 

profesională cu auditorii şi stagiarii din zonă.  

Tema întâlnirii a constituit-o „IFRS 1- abordarea practică: principii de aplicare, retratarea 

situaţiilor financiare de la cadrul de raportare naţional la IFRS” şi a fost susţinută de Genonia 

Oprea, auditor financiar, membru ACCA. 

Exemplul practic care a stat la baza discuţiilor a fost „Prezentarea situaţiilor anuale 

conform IFRS la 31.12.2016” elaborată de  R.A.ROMATSA. 

 

Astfel, principalele aspecte dezbătute au vizat: 

- Pentru întocmirea situaţiilor financiare anuale individuale au fost aplicate prevederile 

IFRS 1 – „Adoptarea pentru prima dată a standardelor internaţionale de raportare financiară” 

precum şi  a IAS 1 – Prezentarea situaţiilor financiare”. 

- Pentru a îndeplini scopul şi obiectivele situaţiilor financiare, entitatea a procedat la 

analiza diferenţelor între tratamentul contabil potrivit reglementărilor contabile aprobate prin 

OMFP 1802/2014 şi tratamentul contabil prevăzut de reglementările contabile conforme cu 

IFRS. 

Principalele aspecte identificate de entitate în prezentarea situaţiilor financiare au fost: 

data trecerii la IFRS; capitalurile; activele imobilizate.  

De asemenea, în continuarea pregătirii, în scop informativ, a primului set de situaţii 

financiare anuale individuale la 31.12.2016, entitatea a analizat opţiunile de politici contabile 

pentru a identifica cele mai potrivite moduri de reflectare a activităţilor şi tranzacţiilor 

economice desfăşurate. 
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7. Premierea rezultatelor Seminarului științific CARFA 2018 

17 iunie 2018, Iaşi 

În data de 17 iunie 2018, Camera Auditorilor Financiari din România, prin 

Reprezentanța Regională Iași, a participat în calitate de partener la premierea rezultatelor 

Seminarului științific Convergență și Armonizare în Raportarea Financiară și Audit - ediția a 

treia, 2018, program de studiu al Facultății de Economie și Administrarea Afacerilor din 

cadrul Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iași.   

 Seminarul a fost organizat de către studenții anului I ai masterului Contabilitate, 

Expertiză și Audit, acreditat CAFR și CECCAR și recunoscut ACCA, modulul F8 – Auditing 

and Assurance Services, desfășurat, în cadrul cursului de Sisteme Contabile Comparate, având 

ca scop popularizarea unor teme de interes din domeniul auditului financiar, al contabilității 

și al raportărilor financiare de la nivel internațional, pe baza susținerii de articole științifice. 

La eveniment au participat reprezentanţi ai mediului academic, ai unor firme de audit 

şi contabilitate din Iaşi, precum şi auditori financiari şi experţi contabili.  

Festivitatea de premiere a fost deschisă prin alocuțiunea prof. univ. dr. Emeritus 

Neculai Tabără și a continuat cu mesajele asociațiilor profesionale partenere ale 

evenimentului.  

 
Camera Auditorilor Financiari din România a fost reprezentată la seminar de Eusebiu 

Vreme, şeful reprezentanţei Camerei de la Iaşi, care în mesajul adresat participanţilor a vorbit 

despre rolul şi importanţa profesiei de auditor financiar în cadrul specializărilor economice 

din România. 

Cu acest prilej, CAFR a acordat un premiu de excelență echipei de masteranzi formată 

din Violeta Apetre, Mădălin-Mihai Moțoc, Diana Șarpe, Bianca Pasat, care au prezentat 

lucrarea cu titlul „Factori determinanți ai onorariilor de audit în cadrul principalelor sisteme 

contabile de la nivel internațional”. 

Seminarul științific a fost coordonat de lect. univ. dr. Ioan-Bogdan Robu (stagiar în 

activitatea de audit). Pe parcursul seminarului au fost susținute teme care tratează evoluția 
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sistemelor contabile la nivel internațional, influența unor factori determinanți asupra 

acestora, identificarea principalelor diferențe dintre referențialele de raportare financiară 

recunoscute la nivel internațional (IFRS și US GAAP) dar și cele privind referenţialele de 

auditare (ISA și US GAAS). De asemenea, a fost prezentat rolul profesiei contabile și de audit 

în asigurarea calității informației financiare la nivel internațional, reliefarea influenței aplicării 

IFRS asupra calității informației financiare raportate în cadrul principalelor sisteme contabile 

de la nivel internațional etc.   

 

 

▪ Evenimente pe plan extern 

 

8. Prezentarea Rețelei de asigurare a calității (QAN) - pentru auditul non-PIE către 

Comitetul organismelor europene de supraveghere a auditului (CEAOB) și Grupul 

European al Rețelelor și Asociațiilor Internaționale de Contabilitate (EGIAN) 

13-14 iunie 2018, Bruxelles, Belgia 

 

În perioada 13-14 iunie 2018, dr. Ciprian Teodor Mihăilescu, președintele CAFR a 

participat la două întâlniri importante cu membrii  Comitetului organismelor europene de 

supraveghere a auditului(CEAOB) și cu cei ai Grupului European al Rețelelor și Asociațiilor 

Internaționale de Contabilitate (EGIAN) desfășurate la Bruxelles. Prezentarea susținută de 

către președintele CAFR împreună cu dr. Martin Manuzi, Regional Director, Europe al 

ICAEW în cadrul acestor întâlniri a vizat mărimea pieței de audit a entităților ce nu sunt de 

interes public (non-PIE) din cadrul UE în ansamblul său și delegarea autorității pentru 

asigurarea calității auditului non-PIE, sub responsabilitatea finală a organismelor publice de 

supraveghere (POB). Astfel a fost reliefat modul în care rețeaua QAN funcționează pentru a 

promova calitatea auditului în țările participante. 

Prezentarea a condus la discuții extensive cu autoritățile de reglementare și o apreciere 

reală pentru modul în care rețeaua din care CAFR face parte funcționează proactiv pentru a 

dezvolta calitatea auditului. 

QAN-Audit este o inițiativă colaborativă cu scopul de a spori calitatea auditului prin 

diseminarea celor mai bune practici în monitorizarea asigurării calității bazate pe riscuri 

pentru auditurile non-PIE. Inițiativa CAFR din anul 2015 implică în prezent organisme 

profesionale naționale din Bulgaria, Estonia, Grecia, Malta, Moldova, Slovacia, Polonia și 

Marea Britanie. Reţeaua este susținută de Departamentul de Asigurare a Calității al ICAEW și 

promovează calitatea auditului în țările participante. Actuala componență a Rețelei QAN 

cuprinde organisme profesionale cu situații diferite în ceea ce privește autoritățile delegate, 

așa cum este permis de legislația UE. Majoritatea acestora au delegată autoritatea de a asigura 

inspecțiile de calitate pentru auditurile non-PIE. 

Abordarea sistemului de asigurare a calităţii în viaţa reală şi a provocărilor legate de 

calitatea auditului a fost una dintre temele importante abordate în cadrul prezentării 

susținute. Aceasta vizează dezvoltarea raționamentului profesional şi elaborarea de 
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instrumente pentru sisteme eficiente de asigurare a calităţii, în special, în primii ani de punere 

în aplicare. De asemenea, este importantă obţinerea unei înţelegeri comune şi a unei coerenţe 

cu privire la aspecte şi riscuri semnificative dar și abordarea aspectelor „ereditare” şi vizarea 

de obiective de calitate tot mai ridicate. QAN încurajează şi sprijină cele mai bune practici în 

rândul auditorilor în adoptarea unei poziţii mai intransigente în cazuri dovedibile de calitate 

necorespunzătoare. Dezideratul sistemului de asigurare a calităţii în viaţa reală este obţinerea 

unei comunicări clare şi a unei relaţii generale durabile cu organismele de supraveghere care 

funcţionează atât pentru pieţele entităților de interes public(EIP), cât şi pentru pieţele non-

EIP. 

În mai multe rânduri, discuția a revenit la importanța investirii în oameni - adică în 

evaluarea profesională. În plus, vor exista și alte interacțiuni la nivel european, fie prin 

intermediul CEAOB, fie prin subgrupul de inspecție al acestuia. Există o serie de domenii în 

care viitorul dialog între QAN-Audit, organismele profesionale și CEAOB ar fi foarte 

binevenit. Conform primelor sugestii, dialogul ar putea fi luat în considerare în ceea ce 

privește coerența în raportarea la organismele profesionale și în comunicarea externă către 

piață a rezultatelor schemei de asigurare a calității. Discuțiile ar putea, de asemenea, să 

abordeze proporționalitatea și certitudinea definițiilor naționale ale PIE - recunoscând 

impactul pe care îl poate avea asupra eficienței sistemelor de asigurare a calității pentru 

piețele naționale de audit în ansamblu. În general, dialogul s-ar putea extinde în mod util la o 

mai largă cooperare între Organisme de supraveghere (PAO), organisme profesionale (POB) 

și CEAOB în promovarea raportării corporative și implicării investitorilor. 

Discuțiile au fost ample și în cadrul întâlnirii EGIAN. Punctul recurent a fost acela că o 

calitate slabă a auditului contribuie la o percepție negativă asupra auditului, cu consecințe în 

întreaga piață. Prin urmare, a prevalat interesul deosebit al EGIAN în menținerea dialogului 

privind activitățile QAN-Audit. Președintele CAFR a sugerat derularea unui sondaj al 

membrilor EGIAN cu privire la modul în care firmele de audit percep în general revizuirile 

de calitate ale auditurilor statutare non-PIE efectuate de diferite organisme profesionale 

(bazate pe delegarea acordată de autoritățile de supraveghere) sau de organismele naționale 

de supraveghere. Acest sondaj ar fi util pentru a identifica și evalua practicile slabe sau 

puternice ale acelor inspecții de calitate din diferite jurisdicții. 

Sectorul de audit non-PIE constituie cea mai mare parte a pieței de audit din UE. 

Conform Raportului de monitorizare a pieței al Comisiei Europene (septembrie 2017), doar 

5% din numărul total al firmelor de audit înregistrate în UE efectuează audituri statutare ale 

PIE. Raportul sugerează, de asemenea, că aproximativ 90% din activitatea de revizuire a 

asigurării calității întreprinsă în UE se referă la non-PIE, în linii mari în funcție de mărimea 

pieţelor de audit ale fiecărui stat membru.  

Abordarea predominantă în întreaga UE este ca asigurarea calității auditului non-PIE 

să fie delegată către organismele profesionale - sau organismele de supraveghere să utilizeze 

descrierea internațională general acceptată. Datele colectate de către Accountancy Europe 

indică faptul că această delegare este utilizată în 18 state membre.  
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9. Digital Day – oportunităţi în inovaţii 

19 iunie 2018, Bruxelles, Belgia 

 

În data de 19 iunie 2018 s-a desfăşurat la Bruxelles o nouă ediţie a evenimentului 

Digital Day, cu tema „Oportunităţi în inovaţii”, organizat de Accountancy Europe (AE).  

La eveniment au participat reprezentanţi ai organismelor profesionale membre ale AE, 

alături de Edelfried Schneider, preşedinte AE, Olivier Boutellis-Taft, CEO AE, Hilde 

Blomme, Deputy CEO, AE, Philippe Arraou, membru în board-ul IFAC, Martijin Sprengers, 

KPMG, Eelco van der Enden preşedintele Tax Policy Group, AE, 

Camera Auditorilor Financiari din România a fost reprezentată de dr. Ciprian Teodor 

Mihăilescu, preşedinte. 

Principala temă a întâlnirii a vizat impactul tehnologiei asupra profesiei contabile şi de 

audit şi au fost prezentate subiecte cum ar fi: „Barometrul tehnologiei”, „Tehnologia şi 

încrederea”, „Etica tehnologiei: să învăţăm din mers”, „Cum poate sprijini tehnologia asigurarea 

eficientă a rapoartelor integrate”, „Audit şi inovare”, „Valorificarea potenţialului tehnologiei”. 

 

Pentru mai multe detalii privind prezentările click aici. 

Sursa:https://www.accountancyeurope.eu/events/digital-day-opportunities-

innovation/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.accountancyeurope.eu/wp-content/uploads/180619_Digital-Day-slidedeck.pdf
https://www.accountancyeurope.eu/events/digital-day-opportunities-innovation/
https://www.accountancyeurope.eu/events/digital-day-opportunities-innovation/
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10. Întâlnirea membrilor Accountancy Europe 

21 iunie 2018, Bruxelles, Belgia 

 

 

În data de 21 iunie 2018, la Bruxelles, Belgia, a avut loc întâlnirea membrilor 

Accountancy Europe la care au participat reprezentanţii legali ai organismelor profesionale 

membre. 

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

dr. Ciprian Teodor Mihăilescu, preşedinte. 

În cadrul lucrărilor a fost prezentată strategia Accountancy Europe ce are ca priorități: 

- Stimularea inovației în cadrul profesiei pentru a asigura relevanța ei în viitor; 

- Promovarea reputației profesiei; 

- Reprezentarea profesiei în relaţie cu părțile interesate europene; 

- Furnizarea punctelor de vedere europene către comunitatea de reglementare și 

standardizare internațională; 

- Încurajarea schimbării culturii în cadrul profesiei cu scopul de a susține membrii să 

fie pregătiți pentru viitor. 

Obiectivele strategice ale profesiei europene conform agendei de politică a UE vizează 

sprijinul a 99% din economie (întreprinderile mici și mijlocii) și integritatea afacerilor pentru 

finanțe sustenabile și raportare prin audit și asigurare dar și fiscalitate. Provocările cărora va 

trebui să le facem față cu succes sunt așteptările crescute dar și examinarea minuțioasă a 

publicului, suprareglementarea și supravegherea profesiei. 

Profesia, conform Accountancy Europe, va trebui să se adapteze și să învețe din 

experiență cu privire la ceea ce funcționează și ce nu funcționează în strategiile noastre de 

influențare, să asculte și să înțeleagă mai bine părțile interesate pentru identificarea nevoilor 

și concentrarea asupra perspectivelor realizabile, să se orienteze mai mult spre identificarea 

soluțiilor și să își concentreze eforturile pentru a răspunde cererilor în loc să identifice 

modalități să le descalifice și, într-un final, să transforme provocările în oportunități. 

În cadrul evenimentului a fost, de asemenea, prezentat Planul de acțiune al Comisiei 

Europene privind finanțarea dezvoltării durabile și implicațiile lui specifice standardelor 

IFRS cu obiectivul de a verifica dacă corpusul existent al legislației Uniunii privind raportarea 

publică de către companii este în continuare potrivit scopului. Obiectivele principale ale 

planului sunt protecția părților interesate, a pieței interne, a piețelor de capital integrate ale 

UE, stabilitatea financiară și sustenabilitatea. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Page | 17 

   

 

 

11. Întâlnirea reţelei de comunicare a Accountancy Europe 

20 iunie 2018, Bruxelles, Belgia 

 

În data de 20 iunie 2018, la Bruxelles, a avut loc prima întâlnire din acest an a 

reprezentanţilor reţelei de comunicare a organizaţiilor ţărilor membre ale Accountancy 

Europe (AE). 

La reuniune au participat specialişti în comunicare ai organizaţiilor membre ale AE din 

Marea Britanie, Suedia, Danemarca, Belgia, Finlanda, Turcia, Germania dar și din Filipine. 

Din partea Camerei Auditorilor Financiari din România a participat Anca Ţiura, şeful 

Departamentului Marketing, Comunicare şi Relaţii Internaţionale. 

Discuţiile s-au axat pe promovarea intereselor profesionale ale membrilor institutelor 

reprezentate de Accountancy Europe, transformarea digitală și modalități de raliere la noile 

modele de afaceri dar și de lucru, inițiative ale membrilor. În cadrul evenimentului a avut loc 

un atelier privind elaborarea de conținut și povestiri pentru campanii unde a fost invitat 

Steffen Thejll-Moller, Limehive Director, Digital Public Affairs, care a prezentat mai multe 

studii de caz interdisciplinare. 

Hannah Downie de la ICAS UK, senior digital editor și media manager, a susținut o 

prezentare pe tema „Discuțiilor provocatoare” în cadrul căreia a prezentat strategia de 

comunicare online și off line a ICAS. Organismul partener din Marea Britanie înțelege astfel 

să susțină obligația contabililor și auditorilor de a atrage atenția publicului și mass media prin 

poziția lor privilegiată de încredere. 

Agenda întâlnirii a fost întregită de un atelier cu reprezentanții marilor companii de 

audit ce au ales să participe pentru partajarea de opinii și idei privind direcția în care se 

îndreaptă profesia la nivel European, transparența, strategiile incluzive, principalele 

probleme ale profesiei, rolul organismelor profesionale în promovarea intereselor membrilor. 

Au participat astfel Jacomien van den Hurk, PwC Director EU Public & Regulatory Affairs, 

Jo Ouvry, Deloitte Director of Corporate Affairs I Deloitte, Fatemeh Jailani, Mazars - Head of 

European Affairs, Hubert Cally-Damato Mazars Director of Digital Media and lnstitutional 

Communication, Elizabeth Krahulecz, EY Head of EMEIA Public Policy. 

Alexis de Biolley, Public Affairs la IEC/IAB Belgia, a prezentat instrumentul lansat 

pentru digitalizarea membrilor organizației, pentru a păstra facturarea în cadrul profesiei 

contabile. Prin acest proiect IEC/IAB a consolidat independența membrilor (practicieni mici și 

mijlocii) faţă de furnizorii de soft și bănci. 

Digitalizarea a fost punctul central și al prezentării susținute de Anders Lau, directorul 

de comunicare al FSR Denmark – o analiză efectuată de institutul danez ce a avut ca scop să 

construiască o baza comună de înțelegere a oportunităților și provocărilor, bazat pe interviuri 

cu firmele de contabilitate și audit daneze, antreprenori, experți dar și pe literatura de 

specialitate. Au fost descrise noile tendințe și tehnologii și a concluzionat că firmele mici pot 

supraviețui doar dacă se organizează împreună pentru a face investițiile. 
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 ACTUALITĂŢI INTERNAŢIONALE 

Studii, opinii, articole 

 

12. International Accountant 

mai-iunie 2018 

 

În numărul 99 al publicaţiei on line International Accountant puteţi găsi articole, 

interviuri şi analize din lumea internaţională a contabilităţii, cum ar fi: „Controale fiscale – 

vizite neanunţate”, „Atragerea atenţiei asupra industriei muzicale”, „Fintech: Stabilitatea financiară”, 

„Legea privind întreprinderile mici şi ocuparea forţei de muncă din 2015 din perspectivă 

corporativă”,„Pregătire profesională – Atingeţi-vă obiectivele de studiu”. 

 

Revista poate fi citită accesând următorul link: 

www.aiaworldwide.com/sites/default/files/InternationalAccountant99.pdf 

 

Sursa: www.aiaworldwide.com/sites/default/files/InternationalAccountant99.pdf 

 

 

13. Combaterea schimbărilor majore în guvernanța corporativă pentru a genera      

performanțe organizaționale  

 

Articol semnat de Lisa Padmore, Immediate Past President of ICAB and Member of 

IFAC’s PAO Development Committee. 

 

În articol autoarea reflectă importanța adaptării mecanismelor de guvernanță pentru a 

conduce performanța la ICAB și evidențiază schimbările pe care le-a întreprins institutul și 

unele dintre efectele pozitive pe care le-au văzut ca rezultat.  

De asemenea, materialul include îndrumări și exemple importante pentru alte PAO-uri 

care trebuie luate în considerare. 

 

Puteţi citi articolul integral accesând următorul link:  

www.ifac.org/global-knowledge-gateway/governance/discussion/tackling-big-

corporate-governance-changes-drive 

 

Sursa: www.ifac.org/ 

 

 

 

http://www.aiaworldwide.com/sites/default/files/InternationalAccountant99.pdf
http://www.aiaworldwide.com/sites/default/files/InternationalAccountant99.pdf
http://www.ifac.org/global-knowledge-gateway/author?author=270513
http://www.ifac.org/global-knowledge-gateway/governance/discussion/tackling-big-corporate-governance-changes-drive
http://www.ifac.org/global-knowledge-gateway/governance/discussion/tackling-big-corporate-governance-changes-drive
http://www.ifac.org/

