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 ŞTIRILE EDIŢIEI
1. Conferinţa anuală a Camerei Auditorilor Financiari din România
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Vă reamintim că au început înscrierile la Conferința anuală a CAFR, care va avea loc
sâmbătă, 21 aprilie 2018, începând cu ora 09:00, la Hotel CARO, sala GRAND BALLROOM,
Bd. Barbu Văcărescu nr. 164 A, sector 2, București.
Termenul limită pentru confirmarea participării la Conferință este data de 05 aprilie
2018, ora 16,00.
Participarea la lucrările Conferinței se va face pe baza Confirmării dumneavoastră,
prin completarea electronică a formularului de participare (click aici).
În cazul în care nu confirmați participarea prin completarea electronică a formularului
menționat mai sus, NU veți putea beneficia de serviciile asigurate de CAFR pentru acest
eveniment (cazare/masă).
Pentru informații suplimentare privind organizarea Conferinței, vă rugăm să vă
adresați Camerei prin email, la adresa: conferinta@cafr.ro, sau telefonic, la numerele
031.433.59.46 sau 0749 011 145.

Comunicat
2. Auditul intern, obligatoriu la entitățile supuse auditului statutar!
Camera Auditorilor Financiari din România atrage atenția referitor la cerințele stabilite
prin Legea nr.162/2017, privind auditul statutar al situațiilor financiare anuale și al situațiilor
financiare anuale consolidate și de modificare a unor acte normative, în ceea ce privește
organizarea activității de audit intern la entitățile ale căror situații financiare anuale sunt
supuse auditului statutar și organizarea comitetului de audit la entitățile de interes public.
Astfel, potrivit art. 65 alin. (7) din Legea nr. 162/2017, entitățile ale căror situații
financiare anuale sunt supuse, potrivit legii, auditului statutar (respectiv entitățile de
interes public definite conform art. 2 pct. 12 din Legea nr. 162/2017 și entitățile care
îndeplinesc criteriile de mărime pentru auditare) sunt obligate să organizeze şi să asigure
exercitarea activității de audit intern. Totodată, pentru entitățile de interes public se prevede
obligația organizării unui comitet de audit, conform legii.
Subliniem faptul că, potrivit art. 44 din Legea nr. 162/2017, constituie contravenție
nerespectarea cerințelor privind organizarea activității de audit intern și a comitetului de
audit, și se sancționează cu amendă de la 50.000 lei la 100.000 lei.
De asemenea, conform OUG 75/1999, republicată, privind activitatea de audit financiar
responsabilii
pentru
organizarea
activității
de
audit
intern,
coordonarea
lucrărilor/angajamentelor şi semnarea rapoartelor de audit intern trebuie să aibă calitatea
de auditor financiar activ. Exercitarea activității de audit intern se realizează în conformitate
cu standardele internaționale de audit intern emise de Institutul Auditorilor Interni din
Statele Unite ale Americii şi adoptate de Cameră și cu respectarea tuturor reglementărilor
emise de CAFR privind activitatea de audit financiar, pentru care Camera este competentă,
potrivit legii.
La regiile autonome, companiile/societățile naționale, precum şi la celelalte entități
economice cu capital majoritar de stat, activitatea de audit intern se organizează şi
funcționează potrivit cadrului legal privind auditul public intern din entitățile publice.
În acest sens, recomandăm auditorilor financiari să comunice persoanelor
responsabile cu guvernanța din cadrul entității auditate, noile cerințe cu privire la
organizarea activității de audit intern și a comitetului de audit și sancțiunile care pot fi
aplicate, prin includerea unui paragraf de atenționare în scrisoarea destinată conducerii
entității auditate.
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3. Precizări privind protocolul de cooperare în domeniul organizării și monitorizării
stagiului de practică încheiat între CAFR și CECCAR

Ca urmare a Notificării primite de la CECCAR în data de 20.02.2018, prin care CAFR a
fost înştiinţată cu privire la denunțarea unilaterală a protocolului privind cooperarea în
domeniul organizării și monitorizării stagiului de pregătire practică, Protocolul încetează de
drept, conform cap. V din acesta, în termen de 90 de zile de la data primirii notificării.
Potrivit Legii 162/2017, privind auditul statutar al situațiilor financiare anuale și al
situațiilor financiare anuale consolidate și de modificare a unor acte normative, intrată în
vigoare la data de 15 iulie 2017, toate protocoalele încheiate între CAFR și alte organisme, în
domeniile în care ASPAAS este autoritatea competentă, trebuie actualizate în termen de 12
luni. Actualizarea se realizează fie ca includere a ASPAAS ca parte a acestora, fie prin
încheierea unor noi acorduri, după caz.
Menționăm că CECCAR nu și-a îndeplinit obligațiile prevăzute la cap. 1, punctul 3 din
Normele de aplicare ale Protocolului privind cooperarea în domeniul organizării și
monitorizării stagiului de pregătire practică pentru anul 2018, în sensul că, nu a furnizat
listele cu persoanele care au solicitat efectuarea stagiului în paralel și la CAFR.
Protocolul urma să înceteze de drept la data de 20.05.2018 dar, ca urmare a
neîndeplinirii de către CECCAR a obligaţiilor menţionate mai sus, acesta nu mai poate fi
aplicat în prezent.

4. Precizări privind echivalarea testului de acces la stagiu

Conform Art. 3 din Ordinul Preşedintelui Autorității pentru Supravegherea Publică a
Activității de Audit Statutar (ASPAAS) nr. 25 din 21.02.2018, publicat în Monitorul Oficial,
Partea I nr. 164 din 21.02.2018, „Nu se acordă echivalări sau exceptări de la îndeplinirea
condițiilor prevăzute la art. 11 alin. (6) din Legea nr. 162/2017, astfel încât orice alte
reglementări, protocoale sau acorduri care conțin dispoziții contrare sunt lipsite de efecte
juridice.” (Click aici pentru a viziona conținutul Ordinului)
Ca urmare a adresei ASPAAS nr. 295 din 21.02.2018 înregistrată la CAFR sub numărul
793 din 21.02.2018, începând cu sesiunea din 24.02.2018 a „Testului de acces la stagiu”, nu se
mai pot acorda exceptări sau echivalări privind testul de verificare a cunoștințelor pentru
accesul la stagiu.
Având în vedere cele menționate mai sus, toate acordurile și protocoalele încheiate
între CAFR și alte entități, care au la bază exceptări de la testul de verificare a cunoștințelor
pentru accesul la stagiu, nu își mai pot produce efectele.
Potrivit Legii 162/2017, privind auditul statutar al situațiilor financiare anuale și al
situațiilor financiare anuale consolidate și de modificare a unor acte normative, intrată în vigoare la
data de 15 iulie 2017, toate protocoalele încheiate între CAFR și alte organisme, în domeniile
în care ASPAAS este autoritatea competentă, trebuie actualizate în termen de 12 luni.
Actualizarea se realizează fie cu includerea ASPAAS ca parte a acestora, fie prin încheierea
unor noi acorduri, după caz.
Precizăm că la acest moment CAFR nu mai primește dosare de echivalare a testului de
acces la stagiu, indiferent de tipul protocolului încheiat, până la emiterea de către ASPAAS a
unor reglementări noi în aplicarea Legii 162/2017.
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5. IFAC a lansat sondajul global privind SMP-urile
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Practicieni mici și mijlocii!
Avem nevoie de opinia dumneavoastră - Studiu de 10 minute
Stimați membri,
Vă invităm să completați un scurt sondaj cu privire la provocările și aspectele cheie pe
care le întâmpinați.
Asigurați-vă că vocea dvs. este auzită până pe data de 21 mai.
Dați click pe butonul de mai jos pentru a completa sondajul IFAC Global SMP 2018,
disponibil acum în peste 20 de limbi, inclusiv în limba română. Anul acesta, sondajul include
întrebări noi privind gestionarea resurselor umane, evoluția tehnologică, marketing-ul și
branding-ul. Răspunsul dumneavoastră va contribui la informații globale centralizate, care
vor ajuta Camera Auditorilor Financiari din România și Federația Internațională a
Contabililor (IFAC) să vă reprezinte mai bine interesele.
[Începe sondajul]
Furnizați-vă e-mailul la sfârșitul sondajului pentru a vă fi anunțate rezultatele.
În 2016 ne-ați ajutat să colectăm peste 5.000 de răspunsuri. Consultați raportul 2016.

 INFORMATIV PROFESIONAL
6. Eveniment ACCA în parteneriat cu Soter & Partners
București, joi, 12 aprilie 2018
Page | 7

„Privire de ansamblu asupra pieței muncii – modificări și perspective”

În data de 12 aprilie 2018, ACCA în colaborare cu Soter & Partners, vor organiza la
Bucureşti un eveniment profesional adresat membrilor, studenţilor şi partenerilor noştri de
nivel înalt.
Evenimentul cu tema „Privire de ansamblu asupra pieței muncii” va avea loc în sediul
IBR (str. Negru Vodă 3, sector 3, București - aproape de metrou Unirii, hartă aici).
Pentru înregistrare, vă rugăm să completați acest formular până la data de 10 aprilie,
marți, ora 12:00.
Agenda evenimentului:
09,00 - 09,30 Înregistrare și cafea
09,30 - 11,00 Prezentări:
- Andreia Stanciu, șeful ACCA SEE: „Actualizări ACCA”
- Romulus Badea, partener fiscal, Soter & Partners: „Piața forței de muncă schimbări și provocări"
11,00 - 11,30 Pauză
11,30 - 13,00 Prezentare:
- Luminița Obaciu, partener de salarizare, Soter & Partners: "Piața forței de muncă
din România - din punct de vedere fiscal"
Taxa de participare (100 lei/persoană) este voluntară şi reprezintă de fapt o donaţie
către fundaţia caritabilă Little People.
Metodele de plată online sunt aici, însă dacă se preferă plata cash, la eveniment vor fi
prezenţi reprezentanți ai asociației care vor putea accepta donațiile.
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7. Curs organizat de Institutul Bancar Român
MS EXCEL pentru sectorul financiar-bancar
Aprilie 2018

În cursul lunii aprilie, Institutul Bancar Român (IBR) va organiza un curs MS Excel
pentru sectorul financiar-bancar, nivel mediu – avansat. MS Excel este una dintre aplicaţiile
cele mai utilizate în mediul de afaceri, datorită facilităţilor pe care le oferă pentru gestionarea
şi analiza datelor, modul prietenos şi intuitiv de operare. IBR oferă un curs interactiv, cu
modele şi studii de caz aplicabile în activitatea curentă a unei organizaţii. Participanţii îşi vor
însuşi tehnicile avansate de lucru cu formule, funcţii, baze de date, tabele pivot, analiza
datelor şi utilizarea facilităţilor de colaborare oferite de mediul Excel.
Cursul se adresează persoanelor care utilizează aplicaţii specifice firmelor şi care
doresc să folosească produsul Excel la un nivel profesional şi complex, atât la nivel
managerial, cât şi de execuţie.
Participarea la acest curs presupune cunoştinţe de bază în operarea cu MS Excel.
Cursul are o durată de 16 ore (4 zile) de instruire teoretică/practică şi se desfăşoară în
perioada 13 aprilie 2018 (orele 16.00 – 20.00), 14 aprilie 2018 (orele 09.00 – 13.00), 20 aprilie
2018 (orele 16.00 – 20.00), 21 aprilie 2018 (orele 09.00 – 13.00).
La finalul cursului, participanţilor li se va înmâna un certificat, emis de IBR (sub egida
membrilor fondatori: BNR şi ARB).
Pentru toate detaliile, cei interesaţi se pot adresa persoanei de contact:
Roxana Ivan
Administrator formare, IBR
email: roxana.ivan@ibr-rbi.ro
tel: 0748 886 839

 DIN AGENDA CAFR
▪ Evenimente pe plan intern
8. Întâlniri de lucru cu autorităţile statului
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Întâlnire de lucru la Ministerul Finanţelor Publice
27 martie 2018, Bucureşti
În data de 27 martie 2018 reprezentanţii Camerei Auditorilor Financiari din România,
respectiv dr. Ciprian Teodor Mihăilescu, preşedinte şi conf. univ. dr. Gheorghe Ialomiţianu,
prim-vicepreşedinte au participat la o întâlnire de lucru cu Eugen Teodorovici, ministrul
Finanţelor Publice.
În cadrul întâlnirii s-au discutat aspecte referitoare la dezvoltarea profesiei, precum
iniţiativa CAFR privind propunerea de modificare a OMFP 1802/2014, în sensul reducerii
actualelor praguri stabilite pentru criteriile de mărime în funcţie de care se stabileşte
obligativitatea auditării situaţiilor financiare.
De asemenea, reprezentanţii CAFR şi-au exprimat disponibilitatea de a sprijini MFP în
toate grupurile de lucru în vederea simplificării procedurilor şi în ceea ce priveşte legislaţia
aplicabilă activităţii de audit.
Totodată, a fost adusă în discuţie şi relaţia dintre Camera Auditorilor Financiari din
România şi Autoritatea pentru Supravegherea Activităţii de Audit Statutar (ASPAAS).

Întâlnire de lucru la Ministerul Fondurilor Europene
29 martie 2018, Bucureşti
În data de 29 martie reprezentanţii Camerei Auditorilor Financiari din România,
respectiv dr. Ciprian Teodor Mihăilescu, preşedinte şi conf. univ. dr. Gheorghe Ialomiţianu,
prim-vicepreşedinte au participat la o întâlnire de lucru cu Rovana Plumb, ministrul
fondurilor europene
Au fost purtate discuţii exploratorii pentru stabilirea unei poziţii comune a celor două
instituţii, în vederea refacerii pe alte baze a Protocolului de colaborare privind organizarea şi
desfăşurarea activităţii de audit financiar pentru fonduri europene şi alte fonduri
nerambursabile de la alţi donatori.

9. Conferinţa „Practical Accounting Days”- ediţia 13
5 martie 2018, Bucureşti
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În data de 5 martie 2018, Asociaţia Studenţilor în Contabilitate şi Informatică de
Gestiune (ASCIG) a organizat la Bucureşti a 13-a ediţie a Conferinţei „Practical Accounting
Days”. Evenimentul a marcat deschiderea unor sesiuni de workshop-uri care s-au desfăşurat
în cursul lunii martie.
Misiunea ASCIG este facilitarea dezvoltării personale şi profesionale a studenţilor prin
stabilirea de relaţii cu principalii actori ai domeniului din piaţă. De asemenea, ASCIG este
principalul investitor în dezvoltarea personală şi profesională a studenţilor din centrul
universitar Bucureşti.
La Conferinţă au participat reprezentanţi ai organizaţiilor profesionale din domeniul
contabilitate şi audit, precum şi din alte zone economice, cum ar fi: ACCA, Ernst&Young,
Deloitte, BDO, KPMG, Microsoft, BRD, Moore Stephens, Ariston etc.
Camera Auditorilor Financiari din România a fost reprezentată la acest eveniment de
Adriana Lobdă, membru al Consiliului şi de Cristina Cerbu, director executiv.

10. Conferinţa ANEVAR cu tema
„Analiza pieţei imobiliare, evaluarea proprietăţilor şi stabilitatea financiară”
23 martie 2018, Bucureşti

În data de 23 martie 2018 ANEVAR a organizat la Bucureşti conferinţa cu tema
„Analiza pieţei imobiliare, evaluarea proprietăţilor şi stabilitatea financiară”.
Conferinţa a fost structurată în două părţi astfel:
- O sesiune de prezentări privind „Provocările analizei pieţei rezidenţiale şi evaluării
proprietăţilor din România”.
- Panel de dezbateri libere cu subiectul „Perspectivele pieţei rezidenţiale în România şi
impactul asupra dezvoltării economice”.
Camera Auditorilor Financiari din România a fost reprezentată la acest eveniment de
Laura Vorniceanu, vicepreşedinte al Consiliului.

11. Adunarea generală a Uniunii Profesiilor Liberale din România
14 martie 2018, Bucureşti
În data de 14 martie 2018, s-a desfăşurat la Bucureşti, la sediul Asociaţiei Naţionale a
Evaluatorilor Autorizaţi din România, adunarea generală a Uniunii Profesiilor Liberale din
România (UPLR).
Pe ordinea de zi au figurat următoarele puncte:
- Raport de activitate al Biroului Executiv al UPLR în perioada 1 ianuarie-31 decembrie
2017.
- Informare cu privire la activitatea reprezentanților UPLR în cadrul Consiliului
Economic și Social în perioada 1 ianuarie-31 decembrie 2017.
- Raportul administratorului privind situația financiară a UPLR în perioada 1 ianuarie31 decembrie 2017.
- Raportul cenzorului pentru perioada 1 ianuarie-31 decembrie 2017.
- Proiectul Programului de activitate al UPLR pentru anul 2018.
- Prioritățile Uniunii Profesiilor Liberale din România pentru anul 2018.
- Situația achitării cotizațiilor la data de 31 decembrie 2017 și propuneri privind nivelul
acestora pe anul 2018.
- Proiectul Bugetului de venituri și cheltuieli al UPLR pentru anul 2018.
- Organizarea celei de a XI-a ediții a Conferinței „Ziua Profesiilor Liberale din
România”.
- Realizarea unei cooperări între UPLR și Consiliul Național al Întreprinderilor Private
Mici și Mijlocii din România.
- Informare privind la numirea domnului Emilian Radu în funcția de Consilier
Onorific al Biroului Executiv al UPLR.
- Informare privind la desemnarea reprezentanților UPLR în cadrul Comisiei de Dialog
Social a Ministerului Finanțelor Publice.
- Informare privind desemnarea domnului Dan Manolescu, vicepreședinte al UPLR ca
reprezentant al UPLR la Uniunea Mondială a Profesiilor Liberale – UMPL.
- Propuneri de ratificare a componenței noului Birou Executiv al UPLR.

Camera Auditorilor Financiari din România a fost reprezentată de dr. Ciprian Teodor
Mihăilescu, preşedinte şi de conf. univ. dr. Gheorghe Ialomiţianu, prim-vicepreşedinte şi
prim-vicepreşedinte al UPLR.
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12. A VII-a ediţie a Conferinţei „Viitorul pieţei de capital româneşti”
27 martie 2018, Bucureşti

Page | 12

În data de 27 martie 2018 Grupul de presă Bursa a organizat la Bucureşti a VII-a ediţie
a conferinţei „Viitorul pieţei de capital româneşti”.
Pe agenda evenimentului au fost incluse următoarele subiecte:
- Stadiul promovării Bursei de Valori Bucureşti la statutul de piaţă emergentă;
- Impulsionarea listărilor private, o necesitate;
- Diversificarea produselor din oferta Bursei de Valori Bucureşti;
- Reintroducerea dividendelor la BVB, după fuziunea cu Sibex;
- Oportunitatea înfiinţării unei Contrapărţi Centrale în ţara noastră;
- Noi reglementări; Transpunerea Directivei europene Mifid II; Legea fondurilor de
investiţii alternative;
- Impactul contextului internaţional asupra evoluţiei emitenţilor de la BVB;
- Provocări pentru piaţa de brokeraj.
La conferinţă au participat reprezentanţi ai instituţiilor statului, ai diverselor
organizaţii profesionale precum şi ai mediului de afaceri.
Camera Auditorilor Financiari din România a fost reprezentată la acest eveniment de
Gheorghe Rusu, membru al Consiliului.
13. Seminar de informare privind summit-ul de investiţii „Select USA”
28 martie 2018, Bucureşti
În data de 28 martie 2018, Camera de Comerț și Industrie a României (CCIR), în
parteneriat cu Serviciul Comercial din cadrul Ambasadei Statelor Unite ale Americii la
București, a organizat la CCIR Business Center Seminarul de Informare privind Summit-ul de
Investiții „SelectUSA”.
Evenimentul a fost deschis de reprezentanții Camerei de Comerț și Industrie a
României, iar din partea Ambasadei SUA la Bucureşti a participat Joshua Burke, atașat
comercial și Monica Eremia, specialist comercial.
Reprezentanții ambasadei Statelor Unite ale Americii au prezentat detalii privind
organizarea și participarea la ediția din acest an a Summit-ului de Investiții „SelectUSA” –
care se va desfășura în perioada 20 – 22 iunie 2018 la Washington DC.
Principalele domenii vizate de partenerii din SUA sunt: industria aerospațială,
industria auto, produse farmaceutice, produse chimice, bunuri de larg consum, energie,
protecția mediului înconjurător, servicii financiare, logistică și transporturi, mașinării și
echipamente, software și IT&C, industria textilă și turismul.
Camera Auditorilor Financiari din România a fost reprezentată la eveniment de
Gheorghe Rusu, membru al Consiliului.

14. Conferinţa ştiinţifică internaţională
„Contabilitatea şi finanţele – limbaje universale ale afacerilor”
Ediţia a III – a 23 martie 2018, Piteşti
În data de 23 martie 2018, Facultatea de Finanţe - Contabilitate din cadrul Universităţii
„Constantin Brâncoveanu” din Piteşti a organizat a treia ediţie a Conferinţei ştiinţifice
internaţionale „Contabilitatea şi finanţele – limbaje universale ale afacerilor”.
Conferinţa a reprezentat un spaţiu de diseminare a rezultatelor cercetărilor în
domeniile contabilitate şi finanţe, dar şi în domenii interdisciplinare, de mare interes atât
pentru mediul academic, cât şi pentru practicieni, precum şi o platformă de dezbatere a
problemelor şi provocărilor din aceste domenii.
Camera Auditorilor Financiari din România s-a numărat printre partenerii
evenimentului alături de CECCAR, Institutul de Cercetări Economice, Universitatea „Petru
Maior” din Târgu Mureş ş.a.
Lucrările Conferinţei s-au desfăşurat în patru secţiuni astfel:
I. Modelarea sistemelor informatice pentru afaceri
II. Probleme actuale ale contabilităţii şi auditului financiar
III. Rolul şi funcţiile finanţelor publice şi private
IV. Sustenabilitate şi inovare pentru performanţă economică
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15. Întâlniri de lucru în teritoriu organizate de reprezentanţe
Martie 2018
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În cursul lunii martie reprezentanţele regionale din teritoriu ale CAFR au continuat
seria întâlnirilor de lucru pentru auditori şi stagiari.
Astfel, evenimentele au fost organizate după cum urmează:
I. La Cluj-Napoca
14 martie 2018
Evenimentul a avut loc a avut drept invitat special pe dl. Emil Culda iar moderator a
fost Cîrdan Răzvan.
Tema întâlnirii a fost ,,Chestiuni specifice privind controlul și auditul intern”,
susţinută de dl. Emil Culda, care a avut o contribuție importantă la clarificarea anumitor
concepte legate de controlul intern și de auditul intern.

Discuţiile s-au axat asupra următoarelor aspecte:
-

Sistemul de control intern în strânsă legătură cu guvernanța corporativă;

-

Controlul intern din perspectiva procedurilor care definesc activitatea firmei;

-

Separarea sarcinilor ca și cheie de control;

-

Sursele informaționale ale Comitetului de audit;

-

Amenințări ce pot decurge din reglementări formale și insuficiente;

-

Circuitul informațional și aspectele cheie în audit.

Pe lângă tema principală, au existat şi alte discuții cu privire la:
-

„Tendințe în domeniul fiscal - proiecte legislative, respectiv noutăți fiscale - acte

normative” publicate în Monitorul Oficial, în perioada 8-13 martie 2018, subiect prezentat de
Răzvan Cîrdan.
- „Noutăți fiscale - acte normative” publicate în Monitorul Oficial în perioada 8 - 13 martie 2018,
temă prezentată de Teodora Farcaş.
26 martie
Tema evenimentului a fost ,,Regulamentului UE nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind
protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și
privind libera circulație a acestor date”, susţinută de Tudor Dumitru Vidrean-Capusan,
avocat, membru al Baroului Arad, împreună cu George Cristian Ioan - student la Facultatea
de Drept UBB Cluj și bursier de cercetare în domeniul securității datelor personale. Lectorii
au avut o contribuție importantă la clarificarea anumitor concepte legate de protecția datelor
cu caracter personal.
În cadrul întâlnirii s-au abordat următoarele aspecte:
- importanța securizării arhivei de date a societății;
- regulamentul la nivelul Uniunii Europene;
- obligația de autorizare în domeniul protecției datelor;
- excepțiile directivei;
- obligativitatea întocmirii unei evidențe clare asupra folosirii datelor cu caracter
personal;
- persoanele eligibile pentru a ocupa funcția de DPO (data protection officer);
- ghid privind protecția datelor;
- posibilitatea de a externaliza serviciile DPO;
- răspunderile unui DPO, respectiv modalitățile de numire ale acestuia;
- metode de securizare a datelor.
Pe lângă tema principală, au existat discuții cu privire la tendințele în domeniul fiscal proiecte legislative, respectiv noutăți fiscale - acte normative publicate în Monitorul Oficial, în
perioada 14-25 martie 2018.
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27 martie
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Tema abordată în cadrul acestei întâlniri a fost „Obiective, proceduri și probe în audit”,
susținută de conf. univ. dr. Irimie Emil POPA.
Întâlnirea a fost interactivă, desfășurată sub forma unei prezentări, susținută prin
aplicații practice, respectiv exemple concrete evidențiate atât de către moderator, cât și de
către participanții la întâlnire.

La final a avut loc o sesiune de discuții libere între membri auditori participanți, cu
privire la tema dezbătută.
Printre aspectele discutate s-au numărat următoarele:
- Obiectivul general – scopul auditului;
- Obiectivele specifice ale auditului;
- Ciclul prelucrării informației contabile și auditul situațiilor financiare;
- Tipuri de aserțiuni;
- Procedurile utilizate în derularea misiunii de audit;
- Probele de audit;
- Tipurile de opinii în audit;
- Caracterul semnificativ și omniprezent al denaturărilor identificate.

II. La Braşov
26 martie 2018
Networking legislativ
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Scopul întâlnirii de lucru a fost schimbul de experiență între participanți cu privire la
gestionarea informațiilor cu impact legislativ.
Alături de auditorii şi stagiarii din zonă la întâlnire a participat, în calitate de lector,
conf. univ. dr. Gheorghe Ialomiţianu, prim-vicepreşedinte al Consiliului Camerei, iar
moderator a fost dr. Angela Broju, şeful reprezentanţei.

Prezentarea a avut un caracter tehnic, în cadrul căreia participanţii au avut
posibilitatea să se edifice asupra modului în care colaborează organismul nostru profesional
cu Autoritatea pentru supraveghere – ASPAAS.
Dl. Ialomițianu a subliniat eforturile pe care Consiliului CAFR le întreprinde pentru
menținerea unei bune conlucrări între Cameră și ASPAAS, precum și importanța unei
colaborări benefice în adoptarea normelor, a procedurilor pe care Autoritatea de
supraveghere trebuie să le elaboreze.
A fost menționată și importanța unei bune colaborări cu alte organisme profesionale,
care să faciliteze schimbul de experiență între membri. În acest sens, s-a discutat despre
posibilitatea unei colaborări cu Camera Consultanților Fiscali în ceea ce privește facilitarea
organizării unor cursuri profesionale cu participarea membrilor celor două organisme. S-a
propus, totodată, coborârea pragului privind auditarea situațiilor financiare și s-au menționat
câteva aspecte esențiale referitoare la responsabilitatea membrilor în auditarea fondurilor
europene.
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Au existat propuneri de a analiza posibilitatea organizării unor întâlniri cu Autoritățile
de Management cu care să se discute și să se agreeze inițierea de acțiuni de interes comun pe
problematica fondurilor europene. Cu prilejul acestor întâlniri, membrii Camerei îşi vor putea
exprima punctul de vedere cu privire la problemele cu care se confruntă în realizarea
angajamentelor încheiate cu beneficiarii.
De asemenea, discuţiile au vizat şi noutăţile care au apărut în domeniul legislaţiei
fiscale.
III. La Iaşi
15 martie 2018
În data de 15 martie 2018, Reprezentanța regională de la Iași a Camerei Auditorilor
Financiari din România a organizat la Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava, o întâlnire
profesională cu auditori financiari, stagiari în activitatea de audit financiar și studenți ai
specializărilor economice, întâlnire prilejuită de prezentarea oficială a Protocolului de
colaborare încheiat între cele două instituții. Camera Auditorilor Financiari din România a
fost reprezentată de dr. Ciprian Teodor Mihăilescu, preşedinte, conf. univ. dr. Gheorghe
Ialomiţianu, prim-vicepreşedinte şi Ioan Grigoriu, membru al Consiliului.
În prima parte a întâlnirii, desfăşurată la decanatul Universităţii, a avut loc un schimb
de opinii cu privire la importanta protocolului încheiat între cele două instituţii, precum şi o
informare reciprocă privind aplicarea prevederilor Legii nr.162/2017 în activitatea practică a
celor două instituţii. Președintele CAFR, dr. Ciprian Teodor Mihăilescu a apreciat iniţiativa
Universităţii „Ștefan cel Mare”, asigurând organizatorii de implicarea CAFR în sprijinirea
activităţii acesteia.

În partea a doua a întâlnirii, preşedintele Camerei a vorbit auditorilor financiari,
stagiarilor, dar şi studenţilor participanţi despre locul şi rolul auditului financiar în contextul
noilor prevederi legislative, iar conf. univ. dr. Gheorghe Ialomițianu, prim-vicepreşedinte al
Consiliului a făcut o amplă prezentare a implicaţiilor practice ce decurg din aceste prevederi,
aplicabile începând cu data de 01.01.2018 și în cadrul programelor de finanţare
nerambursabilă alocate României pentru perioada 2014-2020.
Caracterul interactiv al întâlnirii a condus la clarificarea unor aspecte practice întâlnite
în activitatea auditorilor financiari, cu precădere în ce priveşte încheierea şi auditarea
situaţiilor financiare ale anului 2017, normele fiscale aplicabile, dar şi elemente de
previzionare pentru anul 2018.
Participanții şi-au manifestat dorinţa ca astfel de întâlniri să fie organizate periodic,
fiind apreciate ca fiind deosebit de utile şi interesante pentru aplicarea în activitatea practică a
membrilor CAFR.
22 martie 2018
În data de 22 martie 2018, a avut loc în Sala Mare a Primăriei Municipiului Iaşi
dezbaterea „România cu mai multe viteze. Decalaje economice şi oportunităţi de dezvoltare“.
Evenimentul a fost iniţiat de UGIR – Uniunea Generală a Industriaşilor din România,
în colaborare cu Ministerul Fondurilor Europene şi Primăria Municipiului Iaşi, în parteneriat
cu asociaţii şi federaţii patronale (Asociaţia Oamenilor de Afaceri din România, Federaţia
Patronatelor din Turismul Românesc, Federaţia Patronatelor Societăţilor din Construcţii),
Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România, precum şi cu Camera
Auditorilor Financiari din România, Reprezentanţa regională Iaşi.

Evenimentul şi-a propus creionarea proiectelor esenţiale pentru Iaşi şi pentru regiunea
Moldovei, promovate de Uniunea Generală a Industriaşilor din România, Ministerul
Fondurilor Europene şi Primăria Municipiului Iaşi, alături de principalele asociaţii ale
oamenilor de afaceri, federaţii patronale şi corpuri profesionale din România.
Printre invitaţi, s-au numărat: Mihai Chirică - primarul municipiului Iaşi; Mihaela

Page | 19

Page | 20

Toader - secretar de stat în cadrul Ministerului Fondurilor Europene; George Constantin
Păunescu - preşedintele Uniunii Generale a Industriaşilor din România; Cristian Erbaşu preşedintele Federaţiei Patronatelor Societăţilor din Construcţii; Mohammad Murad –
preşedintele Federaţiei Patronatelor din Turism din România; Guven Gungor – secretar
general Asociaţia Oamenilor de Afaceri Turci (TIAD); Ovidiu Iliescu – director general al
Casei Sociale a Constructorilor. Camera Auditorilor Financiari din România a fost
reprezentată de Eusebiu Vreme, şeful Reprezentanţei regionale Iaşi.
Temele principale propuse spre dezbatere au vizat „Contribuţia structurilor patronale la
dezvoltarea regiunilor istorice ale României”, „Exercițiul financiar european 2014-2020. Cum îi
asigurăm succesul?”,
„Oportunități economice pentru regiunile lipsite de investiții în
infrastructură”, „Adaptarea angajatorilor la realităţile pieţei forţei de muncă”, precum şi „Anul
Centenar: proiectul economic de țară pentru următorii 100 ani”.
În cadrul discuţiilor privind „Contribuţia structurilor patronale la dezvoltarea regiunilor
istorice ale României” şi „Exercițiul financiar 2014-2020. Cum îi asigurăm succesul?”, Eusebiu
Vreme, a subliniat importanţa activităţii auditorului financiar pentru dezvoltarea afacerii, în
contextul noilor modificări legislative aplicabile de la 01.01.2018.

IV. La Timişoara
29 martie 2018
În data de 29 martie 2018, Reprezentanţa regională de la Timişoara a Camerei
Auditorilor Financiari din România, a organizat o întâlnire profesională, cu tema „ISA 12 –
Impozite amânate – abordare practică în contextul aplicării pe firme individuale şi la nivelul
grupurilor consolidate”, susţinută de Carmen Mataragiu, auditor financiar.
Discuţiile s-au concentrat asupra unor aspecte teoretice privind impozitul amânat,
urmate de exemple practice.

▪ Evenimente pe plan extern
16. Adunarea membrilor Accountancy Europe
21 martie 2018, Bruxelles, Belgia
În data de 21 martie 2017, Accountancy Europe (AE) a organizat la Bruxelles Adunarea
Generală a Membrilor, eveniment la care Camera Auditorilor Financiari din România a fost
reprezentată de dr. Ciprian Teodor Mihăilescu, preşedinte şi de conf. univ. dr. Gheorghe
Ialomiţianu, prim-vicepreşedinte.
Cele mai importante subiecte abordate în cadrul lucrărilor Adunării Generale a
Membrilor AE s-au referit la suprareglementare precum şi la aşteptările tot mai sporite ale
părţilor interesate privind serviciile profesionale de audit şi contabilitate. Din discuţii s-a
putut observa că există o tendinţă generală privind redeschiderea discuţiilor referitoare la
reforma auditului.
De asemenea, s-au discutat aspecte statutare şi teme de interes pentru viitorul
profesiei, precum:
- Strategia AE pentru perioada următoare;
- Problema Brexit;
- Comunicarea AE cu organizaţiile membre şi cu guvernanţa acestora;
- Finanţe durabile;
- Taxe/fiscalitate;
- SME audit.
17. Întâlnirea grupului de lucru AAPG al Accountancy Europe
22 martie 2018, Bruxelles, Belgia
În data de 22 martie 2018 a avut loc la Bruxelles întâlnirea grupului de lucru AAPG al
Accountancy Europe, la care au participat reprezentanţi ai organizaţiilor profesionale
membre din Belgia, Germania, Marea Britanie, Danemarca, Finlanda, Estonia, Turcia.
Camera Auditorilor Financiari din România a fost reprezentată la eveniment de
Monica Ştefan, membru al Consiliului.
Discuţiile s-au axat pe următoarele aspecte de interes pentru profesie:
Modificarea standardelor de audit
Pe fondul emiterii şi începerii aplicării IFRS 9 în cursul anului trecut, s-a constatat
necesitatea emiterii unui standard de audit revizuit în ceea ce privește estimările contabile şi
verificarea lor. Drept urmare, la nivelul IFAC este în discuție modificarea ISA 540 „Auditul
estimărilor ...“ şi ISA 315 „Pragul de semnificație...”. Se vor introduce concepte noi în
standardele de audit, aliniate cu cele din IFRS 9, adică de “potential risk of material
mistatement” şi definirea mai „clară” a conceptului de „material mistatement”. Aceste noi
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concepte vor conduce la necesitatea utilizării într-o mai mare măsură a probabilităţii şi
statisticii matematice, ceea ce implică existenţa unui soft de audit adecvat.
Propunerea pentru intrarea în vigoare a acestor modificări este luna iunie 2019.
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Revizuirea ISCQ 1
ISCQ 1 se va revizui pentru a răspunde conceptului de „network”, care în prezent nu
este reglementat în acest standard şi care dă o flexibilitate mai mare grupurilor de firme de a
se organiza cum vor, fără a avea obligația respectării ISCQ 1 în toate firmele sau de aplica
aceleaşi principii unitar.
Un alt aspect important este acela de clarificare a cerințelor organismelor de
supraveghere şi armonizarea standardelor cu normele de calitate agreate. Cerinţa majoră a
organismelor de supraveghere este „Transparency report”, care în prezent se publică doar de
către auditorii financiari statutari ai PIE.
Audit pentru SME şi de către SMP
S-a constatat că, pe măsură ce standardele de audit devin mai complexe, acestea nu se
mai pot adresa tuturor auditorilor şi trebuie făcută o distincție între aceştia. În prezent nu
există ISA pentru SMP şi nici pentru auditarea SME. La nivelul național al unor state, cum ar
fi Franţa şi Belgia, au fost elaborate astfel de norme pentru verificarea la nivel mai mic.
Ca o concluzie a discuţiilor, pentru SME ar trebui agreat un alt tip de misiune, pentru a
aduce un plus de valoare pentru aceste entităţi.
Strategia de lucru pentru perioada 2018-2019 a grupului AAPG
Au fost punctate câteva aspecte de interes pentru profesie, precum:
- Viitorul auditului şi al misiunilor de asigurare;
- Influențarea IFAC pentru adoptarea unor standarde echilibrate, scalate proporțional
cu business-ul verificat;
- Combaterea infracţiunilor financiare şi a fraudei prin clarificarea rolului auditorului
în acest demers;
- Reforma auditului şi monitorizarea implementării acesteia

 ACTUALITĂŢI INTERNAŢIONALE
Studii, opinii, articole
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18. Cum pot profesioniştii contabili să lucreze în alt mod?
Olivier Boutellis-Taft, CEO, Accountancy Europe

„În prezent, din ce în ce mai mult, profesioniştii contabili se confruntă cu noi aşteptări.
Îmbunătăţirea valorii profesiei pentru societate este cea mai nouă provocare pentru noi,
întrucât diverşi factori, precum globalizarea, controlul public şi cerinţele societăţii civile
influenţează rolul pe care îl avem. Pentru a ne adapta acestei schimbări trebuie să facem
lucrurile în mod diferit, să ne schimbăm modul de gândire şi să privim serviciile pe care le
prestăm dintr-o altă perspectivă.”
Puteţi citi materialul integral aici
Sursa: https://www.accountancyeurope.eu/

 NOUTĂŢI EDITORIALE
19. Revista „Practici de Audit” nr. 1/2018
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Din sumar: „Auditul financiar, un instrument esenţial în evoluţia IMM–urilor”,
„Raportul de audit pentru entităţi de interes public şi alte entităţi”, „Raportarea financiară
integrată – o nouă perspectivă asupra comunităţilor şi mediului înconjurător”, „Studiu
empiric privind erorile constatate în auditurile efectuate asupra beneficiarilor din România
care au participat în programul cadru şapte pentru cercetare finanţat de Uniunea europeană
(2007 – 2013)”, „Activitatea de audit intern – norme obligatorii actualizate”, „Ce relevanţă
au pentru dumneavoastră normele UE de protecţie a datelor?”.

