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 INFORMATIV PROFESIONAL

1. Cursuri de pregătire profesională nestructurată 2018
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Ca urmare a intrării în vigoare a Legii nr. 162/2017 privind auditul statutar al situațiilor
financiare anuale și al situațiilor financiare anuale consolidate și de modificare a unor acte normative,
CAFR nu mai este autoritatea competentă privind organizarea și monitorizarea programelor
de pregătire profesionala.
Astfel, potrivit Art. 12 Formarea continuă, alin. (2) „ASPAAS organizează programele de
formare continuă pentru auditorii financiari”, ASPAAS este autoritatea competentă pentru
organizarea programelor de formare continuă.
Ca urmare a celor menționate mai sus, ASPAAS trebuie să elaboreze norme de formare
profesională. Echivalarea cursurilor nestructurate efectuate în anul 2018 se va putea face
numai pe baza normelor emise de ASPAAS. Având în vedere că până în acest moment nu
există astfel de norme, nu există încă cursuri sau activități care pot fi considerate ca făcând
parte din pregătirea profesională nestructurată în anul 2018.

2. Ghid de bune practici adresat membrilor CAFR
Camera Auditorilor Financiari din România dorește să vină în sprijinul membrilor săi
în implementarea cerințelor Regulamentului Uniunii Europene 679/2016 privind protecția
persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera
circulaţie a acestor date (GDPR).
Astfel, vă punem la dispoziție prima versiune a „Ghidului de bune practici în
activitatea profesiei de contabil sau auditor financiar”, dezvoltat în colaborare cu avocat.net şi
CECCAR.
Vă invităm să consultați acest ghid (click aici) și, în același timp, să contribuiți la
îmbunătățirea lui, comunicând CAFR întrebări legate de acest subiect și împărtășind
experiența dumneavoastră din cazurile pe care le întâlniți în practică.
Ca urmare a acestui efort comun și pe măsură ce vor apărea elemente practice de
natură să explice mai bine unele prevederi ale GDPR, vom reveni în lunile următoare cu ediții
actualizate ale Ghidului.

3. Întâlnire profesională la Braşov
8 iunie 2018, Braşov
Reprezentanța Regională Centru-Brașov a Camera Auditorilor Financiari din România,
va organiza în data de 8 iunie 2018, o nouă întâlnire profesională care va avea ca temă
„Cadrul legislativ de organizare a activităţii de audit intern în sectorul privat”.
În cadrul discuţiilor vor fi abordate subiecte ce vizează:
• Aspecte referitoare la coordonarea activității unei misiuni de audit intern;
• Relația dintre audit intern și audit extern;
• Documente cheie în organizarea activității de audit intern;
• Model practic.
Speakeri: Anca Amuza-Conabie, auditor financiar şi Corina Listoschi, auditor financiar.
Pentru alte detalii click aici.
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 DIN AGENDA CAFR
▪ Evenimente pe plan intern
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4. Seminar profesional în colaborare cu ONPCSB
16 mai 2018, Bucureşti
În data de 16 mai 2018, Camera Auditorilor Financiari din România împreună cu
Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor au organizat la Bucureşti, un
nou seminar 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.
Cursurile s-au desfăşurat la sediul central al CAFR şi fost abordate următoarele
subiecte:
1. „Dezbaterea cadrului legal în domeniul prevenirii și combaterii spălării
banilor/finanţării terorismului”, temă prezentată de Magda Bucurescu, analist financiar,
Serviciul juridic din cadrul ONPCSB.
2. „Cunoaşterea clientelei si monitorizarea relaţiei de afaceri: conformitate,
supraveghere şi control”, temă prezentată de Corina Dragomir, Şef serviciu - Direcţia
Supraveghere şi Control din cadrul ONPCSB.
3. „Sistemul de luptă împotriva spălării banilor şi finanţării terorismului Cooperarea
internaţională în domeniu – schimbul de informaţii financiare cu alte Unităţi de Informaţii
Financiare”, subiect susţinut de Laura Cojocaru Galer, şef Compartiment, Direcţia Cooperare
Interinstituţională şi Relaţii Internaţionale.
4. „Sistemul de raportare on-line” temă prezentată de Mihaela Dăescu, analist
financiar în cadrul Direcţiei Tehnologia Informaţiei şi Statistică din cadrul ONPCSB.
La acest seminar de instruire profesională, alături de auditorii financiari a participat şi
Laura Vorniceanu, vicepreşedinte al Consiliului Camerei.
Următorul seminar din această serie se va desfăşura în cursul lunii septembrie 2018.
Vom reveni cu detalii în timp util.

5. Conferința „Fiscalitatea profesiilor liberale din România“
31 mai 2018, Bucureşti

Uniunea Profesiilor Liberale din România şi-a propus să aibă un rol cât mai activ în
spațiul public privind problemele comune și să transmită aceste opinii printr-o comunicare
permanentă cu publicul interesat, precum și prin evenimente dedicate. Astfel, în data de 31
mai 2018 UPLR împreună cu Camera Consultanţilor Fiscali au organizat Conferinţa cu tema
„Fiscalitatea profesiilor liberale din România”.
La evenimentul care a avut loc la Palatul Patriarhiei din Bucureşti au participat
reprezentanţi ai instituţiilor statului alături de reprezentanţi ai profesiilor liberale din
România, reunite sub umbrela UPLR. Conferinţa a fost organizată cu scopul „de a aduce alături
profesioniștii liberali din diverse domenii de activitate, ceea ce reprezintă un mod în care putem
conștientiza cu toții că există probleme comune asupra cărora este mai productiv să căutăm soluții
împreună decât separat”, a declarat Dan Manolescu, preşedintele Camerei Consultanţilor
fiscali.
La această manifestare profesională Camera Auditorilor Financiari din România a fost
reprezentată de conf. univ. dr. Gheorghe Ialomiţianu, prim-vicepreşedinte al Consiliului şi
prim-vicepreşedinte al UPLR, în a cărui opinie: „UPLR trebuie să devină un partener important al
statului, al mediului de afaceri și al societății civile în scopul creșterii rolului profesiilor liberale în
societate, precum și pentru apărarea intereselor membrilor organismelor profesionale. Organismele
profesionale ar trebui să perceapă UPLR ca pe un organism ce contribuie la armonizarea intereselor și
la dezvoltarea profesiilor liberale și nu ca pe o suprastructură”. De asemenea, din partea CAFR au
participat la eveniment Laura Vorniceanu, vicepreşedinte al Consiliului şi dr. Gheorghe
Rusu, membru al Consiliului.
În deschiderea lucrărilor au rostit alocuţiuni Adrian Vascu, președinte, Uniunea
Profesiilor Liberale din România, Viorel Ștefan, viceprim-ministru al Guvernului României,
Eugen Orlando Teodorovici, ministrul finanțelor publice.
În continuare, lucrările Conferinţei s-au desfăşurat sub forma a două paneluri care au
tratat aspecte privind: modificările apărute în declarațiile fiscale referitoare la impozitul pe
venit și contribuțiile sociale, noul Regulament cu privire la protecția datelor personale,
domeniul pensiilor pentru persoanele fizice care desfășoară activități profesionale liberale și,
nu în ultimul rând, perspectiva profesiilor liberale asupra recentelor modificări fiscale și
eventuale propuneri de îmbunătățire, necesare pentru activitatea acestora.
În cadrul Panelului I, ai cărui moderatori au fost conf. univ. dr. Gheorghe Ialomiţianu,
prim-vicepreşedinte UPLR, şi Dan Manolescu, președinte Camera Consultanților Fiscali au
fost prezentate următoarele subiecte:
1. „Perspectiva contribuabililor asupra D212 – Declaraţia unică privind impozitul pe venit şi
contribuţiile sociale” - Ionuț Mișa, președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală şi
Romulus-Dimitrie Badea, vicepreședinte Camera Consultanților Fiscali.
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2. „Perspectiva şi modul de organizare specific profesiei de avocat relativ la tema Conferinţei” –
Antonio Iordan, consilier, Uniunea Naţională a Barourilor din România;
3. „Perspective de dezvoltare ale unei categorii profesionale de bază în sistemul sanitar” – dr.
Marina Pîrcălabu, vicepreşedinte, Federaţia Naţională a patronatelor Medicilor de Familie.
Panelul II a avut drept moderator pe Adrian Vascu, președinte UPLR şi a cuprins
teme vizând:
1. „Noutăţile aduse de Regulamentul general privind protecţia datelor cu caracter personal” Oana Luisa Dumitru, şef Departament relaţii internaţionale din cadrul Autorităţii Naţionale
de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal;
2. „Alternative la pensia din sistemul public” – Eugen Voicu, preşedinte CA-Certinvest –
Grup de administrare investiţii şi pensii private.
De asemenea, în cadrul acestui panel au prezentat subiecte în tematica Conferinţei
Alexandru Petrescu, director general, Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru IMM
şi Laura Toncescu, Managing Partner TMO, KPMG Associated Firm.

6. Colaborarea CAFR cu mediul academic
16 mai 2018, Braşov
În cadrul procesului de evaluare externă instituţională din partea Agenţiei Naţionale
de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior din România (ARACIS), la Universitatea
Transilvania din Braşov a avut loc în perioada 16-18 mai vizita echipei ARACIS.
În agenda întâlnirii a fost inclusă şi o întâlnire a membrilor echipei de evaluare cu
reprezentanţi ai mediului economic şi socio-cultural, angajatori şi reprezentanţi ai profesiilor
din domeniul economic.
În virtutea bunelor relaţii de colaborare dintre Universitatea Transilvania şi CAFR,
Camera a fost invitată să participe la acest eveniment şi a fost reprezentată de lect. univ. dr.
Angela Broju, şeful reprezentanţei regionale a CAFR de la Braşov.

7. Întâlniri profesionale organizate de reprezentanţele CAFR
Iaşi, 10 mai 2018
Reprezentanța regională de la Iași a Camerei Auditorilor Financiari din România a
organizat în data 10 mai 2018, o întâlnire profesională a auditorilor financiari din zonă.
Întâlnirea care s-a desfăşurat la sediul Reprezentanței a avut următoarea tematică:
- Prevederi actuale privind auditarea situaţiilor financiare întocmite de agenţii
economici la data de 31.12.2017;
- Constituirea şi funcţionarea departamentelor de audit intern/externalizarea
serviciilor, conform prevederilor Legii nr. 162/2017.
Evenimentul a fost moderat de Ioan Grigoriu, vicepreşedinte al Consiliului CAFR şi
Vasile Popa, membru al Comisiei de auditori statutari a CAFR.
Pentru început, Eusebiu Vreme, şeful Reprezentantei regionale Iaşi a CAFR a făcut o
scurtă trecere în revistă a celor mai importante activităţi desfăşurate de CAFR de la începutul
anului şi până în prezent.
De o deosebită apreciere s-a bucurat intervenţia domnului Vasile Popa, privind
materialele prezentate în cadrul Conferinţei CAFR, din data de 21 aprilie 2018, iar dl. Ioan
Grigoriu, vicepreşedinte al Consiliului CAFR, a prezentat pe larg implicaţiile prevederilor
Legii nr. 162/2017 pentru activitatea de audit financiar.
Discuţiile, întrebările adresate de participanţi şi răspunsurile oferite au condus la
clarificarea unor aspecte practice întâlnite în activitatea auditorilor financiari, cu precădere în
ceea ce priveşte încheierea şi auditarea situaţiilor financiare ale anului 2017 şi normele fiscale
aplicabile.
Participanții la întâlnire şi-au manifestat dorinţa ca astfel de întâlniri să fie organizate
periodic, fiind apreciate ca deosebit de utile şi interesante pentru activitatea profesională a
membrilor CAFR.
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▪ Evenimente pe plan extern
8. Atelier QAN
21-23 mai 2018, Viena, Austria
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În perioada 21-23 mai 2018, s-a desfăşurat la Viena un nou eveniment în cadrul Reţelei
pentru asigurarea calităţii - QAN, la care au participat reprezentanţi ai organismelor
profesionale competente în domeniul auditului statutar din Marea Britanie, Polonia, Malta,
Estonia, Lituania, Grecia și din alte state din Europa Centrală și de Est.
Camera Auditorilor Financiari din România a fost reprezentată la acest eveniment de
dr. Ciprian Teodor Mihăilescu, preşedinte, de Adrian Popescu, șeful Departamentului de
Monitorizare, Control și Competență Profesională (DMCCP), precum și de Rodica Iacob,
inspector principal în cadrul DMCCP.
Una dintre temele discutate a fost legată de modalitatea în care reţeaua QAN va
colabora cu membrii organismelor de supraveghere din ţările participante, care sunt aspectele
de interes pentru aceştia în ceea ce priveşte întâlnirile de lucru ce au avut loc în perioada
2016-2018 între membrii reţelei, precum şi prezentarea obiectivelor strategice ale QAN în
cadrul următoarei întâlniri a Comitetului Organismelor Europene de Supraveghere în
domeniul Auditului (CEAOB).
Dezbaterile au continuat pe tema modalităţii în care se evaluează calitatea dosarelor
misiunilor de audit, reprezentanţii ICAEW împărtăşind din experienţa acumulată de-a lungul
ultimilor ani în care au aplicat un sistem de evaluare şi acordare de calificative pentru fiecare
dosar inspectat. Fiecare organism profesional a prezentat modalitatea proprie de evaluare
utilizată pentru verificarea calităţii dosarelor de audit şi s-a discutat, în grupuri de lucru, pe
baza unor exemple de situaţii întâlnite în cadrul inspecţiilor.
S-au prezentat şi discutat progresele făcute de fiecare ţară în parte cu privire la
implementarea legislaţiei de transpunere a Directivei 56/2014 şi s-au stabilit direcţiile pe care
le va adopta QAN şi strategia prin care această reţea se va putea dezvolta în viitor, pentru
beneficiul fiecărei ţări participante.
***
Câteva cuvinte despre Forumul Strategic al Profesiei Contabile (ASPF) şi despre
Reţeaua pentru Asigurarea Calităţii (QAN):
Forumul Strategic al Profesiei Contabile este o inițiativă a Institute of Chartered
Accountants in England and Wales (ICAEW) şi este un eveniment care reuneşte instituții de
reglementare, instituții de supraveghere a activității de audit statutar, precum și organisme
profesionale din Europa Centrală şi de Sud Est, pentru a discuta direcțiile strategice,
inovațiile şi cooperarea internațională, în domeniul activității de audit financiar. Scopul

înființării APSF a fost identificarea provocărilor comune și interesul mutual pentru
dezvoltarea unei gândiri strategice în ceea ce privește profesia contabilă.
APSF a creat Reţeaua pentru Asigurarea Calităţii (QAN), iar în cadrul acesteia,
grupurile de lucru care oferă ocazia participanţilor care doresc să aprofundeze cooperarea
internaţională în domenii specifice, în vederea unei colaborări mai strânse. Grupul de lucru
include organisme profesionale din Polonia, Grecia, Bulgaria, Slovacia, Republica Moldova,
România, Malta, Estonia şi Lituania.
QAN beneficiază de experienţa ICAEW în ceea ce priveşte coordonarea programului şi
colaborarea cu organismele profesionale pentru a identifica şi dezvolta zonele cheie de
prioritate.
9. Întâlnirea Grupului de lucru de fiscalitate al Accountancy Europe
23 mai 2018, Bruxelles, Belgia
În data de 23 mai 2018, a avut loc la Bruxelles întâlnirea Grupului de lucru pe
probleme de taxe şi TVA al Accountancy Europe (AE). La întâlnire au participat reprezentanţi
ai organismelor profesionale membre ale AE din Belgia, Franţa, Germania, Anglia, România,
Turcia.
Camera Auditorilor Financiari din România a fost reprezentată la acest evenimente de
Laura Vorniceanu şi de Florentina Şuşnea, vicepreşedinte ale Consiliului.
Cele mai importante aspecte dezbătute în cadrul întâlnirii au vizat perspectivele
modificărilor legislative la nivelul Uniunii Europene pentru perioada ce va urma, în lumina
noilor tendinţe fiscale impuse de schimbările la nivel mondial.
Astfel, s-au continuat discuţiile privind noile politici europene şi perspectivele
legislative ca urmare a concluziilor elaborate de Comitetul Panna înfiinţat pe lângă
Parlamentul European, în vederea reducerii infracţiunilor financiare şi a unei mai bune
discipline fiscale privind impozitele pe profit şi TVA.
Se continuă „Planul de actiune” lansat ca urmare a adoptării Deciziei Comisiei
europene (2015)4095, prin care s-a stabilit Grupul de Expertiză al Comisiei „Platform for tax
Good Governance, Aggressive Tax Planning and Double Taxation”. Comisia a făcut din reforma
taxării o politică prioritară şi intenţionează să dezvolte acest program. Scopul acestuia este de
a combate evaziunea fiscala, evitarea plăţii taxelor, creşterea veniturilor publice şi crearea
unui mediu de impozitare favorabil în Piaţa comună.
În cadrul grupului de lucru pe TVA, s-au atins aspecte legate de ajustarea TVA în
cazul în care o tranzacţie generează ajustări ca urmare a ajustării preţului de transfer între
părţile afiliate. În opinia membrilor grupului de lucru, ajustările rezultate din preţurile de
transfer ar trebui considerate în afara sferei de TVA („Outside scope of VAT”), „acolo unde
ambele parţi implicate au dreptul de deducere.”
Taxarea digitală, care a avut termen de lansare martie 2018, rămâne un subiect de
actualitate. Există multe provocări şi este dificil de implementat şi de creat un cadru uniform
în acest sector.
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Firmele multidisciplinare şi problemele cu care se confruntă acestea. Cu privire la acest
subiect s-au identificat multe necunoscute şi, inclusiv în Comisia Europeana, se aşteaptă o
viziune şi formularea de răspunsuri la aspectele identificate. S-a pus problema resurselor pe
care le poate aloca o firmă mică, necesitatea activităţii multidisciplinare (audit financiar
versus consultanţă ), importanţa existenţei specialiştilor în cadrul firmei.
Legat de acest subiect s-a concluzionat că este necesară realizarea unui studiu de
impact privind firmele multidisciplinare.

 ACTUALITĂŢI INTERNAŢIONALE
Studii, opinii, articole
10. Organizarea supravegherii publice a profesiei de audit în Europa
Studiu Accountancy Europe
În cursul lunii martie 2018 Accountancy Europe a publicat un studiu intitulat
„Organisation of the public Oversight of the Audit Profession in Europe”.
Materialul a fost tradus în limba română sub responsabilitatea deplină a CAFR, a fost
publicat pe site-ul Camerei şi îl puteţi consulta aici.

11. Punerea în aplicare a standardelor de educaţie în diferite jurisdicţii
În cea mai recentă publicaţie on line a IAESB – „Perspective Personală”, Isaac Njuguna,
membru IAESB împărtășește opiniile sale cu privire la importanța materialelor de sprijin
pentru punerea în aplicare în aplicare a Standardelor Internaționale de Educație în diferite
jurisdicții din întreaga lume, inclusiv în Comunitatea Est-Africană.
Seria „Perspective personale” a IAESB din luna mai prezintă opinii cu privire la
provocările care afectează pregătirea și dezvoltarea contabililor aspiranți și actuali
profesioniști contabili din cadrul membrilor IAESB, a consilierilor tehnici și a altor părți
interesate.
Puteţi citi materialul integral aici.
Sursa: http://www.ifac.org/
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 NOUTĂŢI EDITORIALE
12. Revista Audit Financiar nr. 2/2018
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Din cuprins: „Studiu explorator privind modalitatea de contabilizare şi impozitare a
monedelor virtuale de către firmele româneşti”; „Noile tendinţe de raportare în audit –
exemple de bune practici BVB”; „Răspunderea auditorului financiar şi modalităţi de limitare
a acesteia”; „Sisteme de control intern în statele Uniunii Europene”; „Industria de credit a
IMM-urilor din Malaezia: activităţi privind taxonomia CSR”; „Îmbunătăţirea informării – o
necesitate în fundamentarea deciziei contabile”; „Rolul auditorului în contextul evoluţiei
reglementărilor contabile”.

Pentru acces rapid click aici.

