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1. Mesajul Consiliului CAFR cu prilejul sărbătorilor de iarnă
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Pentru Consiliul Camerei Auditorilor
Financiari din România, unul dintre momentele
fericite din această perioadă este oportunitatea de
a vă mulțumi și de a vă transmite cele mai bune
urări pentru Noul An! Vă dorim să intrați în
2018 plini de sănătate, fericire și prosperitate.
Vă mulțumim dragi auditori și stagiari
pentru implicare, munca asiduă și încrederea
acordată în decursul acestui an!
Farmecul zilelor de Crăciun să vă
îndemne să savurați fiecare moment, să fiți
generoși, liniștiți și mulțumiți de realizările
anului care se încheie.
Sănătate, fericire, succese spectaculoase și
să petreceți minunat aceste clipe de sărbătoare
alături de cei dragi dumneavoastră!

Dr. Ciprian Teodor Mihăilescu
Președintele Consiliului CAFR
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2. Hotărârea Guvernului nr. 817/2017 privind structura organizatorică şi numărul de posturi
ale Autorităţii pentru Supravegherea Publică a Activităţii de Audit Statutar
În Monitorul Oficial al României nr. 920 din 23 noiembrie 2017 a fost publicată HG nr.
817 privind structura organizatorică şi numărul de posturi ale Autorităţii pentru
Supravegherea Publică Activităţii de Audit Statutar, înfiinţată prin reorganizarea Consiliului
pentru Supravegherea în Interes Public a Profesiei Contabile.
Pentru alte detalii click aici.

3. Interpretarea sintagmei „provision of general counsel”
în Regulamentul UE nr. 537/2014
La sesizarea membrilor noștri din grupurile de lucru asupra anumitor inadvertenţe
terminologice între versiunea în limba română a textului Regulamentului UE nr. 537/2014 şi
versiunea în limba engleză a aceluiaşi act normativ, CAFR a solicitat asistenţa Federației
Europene Accountancy Europe în vederea aducerii în atenţia Consiliului European a acestei
situaţii şi clarificarea ei.
Puteți regăsi răspunsul oficial (click aici) dar și traducerea în limba română (click aici)
primit de la organismul internațional Accountancy Europe ce reunește 50 de organizații
profesionale din 37 de țări care reprezintă 1 milion de profesioniști contabili, auditori și
consultanți.

4. Auditul intern la entitățile ale căror situații financiare anuale sunt supuse, potrivit
legii, auditului statutar
Legea 162/2017 privind auditul statutar al situațiilor financiare anuale şi al situațiilor
financiare anuale consolidate şi de modificare a unor acte normative, care a intrat în vigoare
în 15 iulie 2017 aduce modificări importante pentru activitatea entităților de interes public,
cum ar fi instituții financiare bancare și nebancare, entități listate, societăți de asigurare și
reasigurare, dar și societăți cu capital de stat și companii naționale cât și pentru entitățile ale
căror situații financiare anuale sunt supuse, potrivit legii, auditului statutar.
Noua lege conține prevederi care stabilesc răspunderea contravențională pentru
entitățile de interes public care nu respectă cerințele privind organizarea și funcționarea
comitetului de audit, cât și pentru entitățile ale căror situații financiare anuale sunt supuse
auditului statutar și care nu organizează și nu asigură exercitarea activității de audit intern,
potrivit cadrului legal.
Astfel, conform art. 65 alin. (7) din Legea 162/2017 entitățile ale căror situații
financiare anuale sunt supuse, potrivit legii, auditului statutar sunt obligate să organizeze
şi să asigure exercitarea activității de audit intern, potrivit cadrului legal. Responsabilii
pentru organizarea activității de audit intern, coordonarea lucrărilor/angajamentelor şi
semnarea rapoartelor de audit intern trebuie să aibă calitatea de auditor financiar, membru al
Camerei Auditorilor Financiari din România.
Încălcarea cerinței prevăzută la art. 65 alin.(7) din Legea 162/2017 constituie
contravenție și se sancționează cu amendă de la 50.000 lei la 100.000 lei.
Standardele de audit intern aplicabile entităților ale căror situații financiare anuale
sunt supuse, potrivit legii, auditului statutar, sunt standardele internaționale de audit intern
emise de Institutul Auditorilor Interni din Statele Unite ale Americii şi adoptate de Camera
Auditorilor Financiari din România.
Totodată, precizăm că, în cazul regiilor autonome, companiilor/societăților 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
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5. Adoptarea Normelor obligatorii din Cadrul internațional de practici
profesionale a auditului intern (Normele obligatorii), ediţia 2017 (IPPF 2017) emise de
Institutul Auditorilor Interni (Global IIA)
Decembrie 2017
Page |
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Prin Hotărârea Consiliului CAFR nr. 111/06.12.2017 au fost adoptate Normele obligatorii
din Cadrul internațional de practici profesionale a auditului intern, ediţia 2017 (IPPF 2017) emise de
Institutul Auditorilor Interni (Global II), care asigură punerea în aplicare a prevederilor Art.20
alin.(2) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.75/1999, modificată și completată prin
Legea nr.162/2017, privind auditul statutar al situaţiilor financiare anuale şi al situaţiilor
financiare anuale consolidate şi de modificare a unor acte normative (Legea nr.162/2017).
Normele obligatorii asigură cadrul legal de desfăşurare a activităţii de audit intern şi
se vor aplica integral pentru misiunile de audit intern, altele decât auditul public intern,
coordonate de auditori financiari, membri ai Camerei Auditorilor Financiari din România,
care au statutul de auditori financiari activi.
Ediția IPPF 2017 completează și actualizează ediția 2013, și cuprinde:
- Principii fundamentale pentru practica profesională a auditului intern;
- Definiția auditului intern;
- Codul etic;
- Standardele internaționale pentru practica profesională a auditului intern
(Standardele).
Modificările vizează o nouă structură a Normelor obligatorii, adoptarea de noi
standarde, dar și actualizarea celorlalte, pentru asigurarea conformității cu cerințele actuale.
Hotărârea Consiliului CAFR nr. 56/2015, pentru aprobarea Ghidului privind
implementarea Standardelor internaţionale de audit intern (Ghidul), publicată în Monitorul
Oficial al României nr. 845 din 13 noiembrie 2015 rămâne în vigoare.
Ghidul se poate adapta pentru activitatea de audit intern a entităților, în funcție de
specificul, strategia și obiectivele acesteia și în conformitate cu Principiile fundamentale,
Standardele și Codul etic pentru practica profesională a auditului intern, adoptate prin
Hotărârea Consiliului CAFR nr. 111/06.12.2017.
CAFR recomandă auditorilor financiari care coordonează activități de audit intern să
actualizeze documentația pentru activitatea de audit intern, în funcție de cerințele IPPF 2017
și, pentru raportările anuale 2017, să menționeze modul în care documentația serviciilor de
audit intern a fost adaptată cerințelor IPPF 2017.
Pentru detalii, puteți accesa site-ul CAFR la secțiunea „Audit intern”.

6. Programul de lucru al CAFR în perioada 27 decembrie – 29 decembrie

Vă informăm că în perioada 27 decembrie 2017 – 29 decembrie 2017, sediul central Page |
şi Reprezentanţele Regionale ale Camerei nu vor avea program de lucru cu publicul.
5
Programul normal de lucru se va relua începând cu data 3 ianuarie 2018.

 PREGĂTIRE PROFESIONALĂ
7. Cursuri de pregătire profesională în sistem clasic
Noiembrie 2017
În cursul lunii noiembrie s-a finalizat programul de pregătire profesională în sistem clasic
pentru auditorii financiari, aferent anului 2017.
Cursurile s-au desfăşurat după cum urmează:
Pentru auditorii financiari cursurile s-au desfăşurat la Bucureşti, la sediul Institutului
Bancar Român, conform următorului calendar:
03. 11. 2017 – 05. 11. 2017 – programul şi tematica se găsesc aici.
10. 11. 2017 – 12. 11. 2017 – programul şi tematica se găsesc aici.
17. 11. 2017 – 19. 11. 2017 – programul şi tematica se găsesc aici.
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8. Cursuri de pregătire profesională
disponibile pe platforma e-learning pentru anul 2017
Vă reamintim că începând cu luna octombrie 2017 cursurile de pregătire profesională
în sistem e-learning sunt disponibile pe platforma e-learning, atât pentru auditori, cât şi
pentru stagiarii din anul I, II şi III, precum şi perioada legală.
Pentru a vizualiza cursurile, vă rugăm să accesaţi contul personal de e-learning,
conform instrucţiunilor, primite atât prin e-mail, cât şi publicate pe site-ul CAFR.
Menţionăm că, accesarea platformei se face de pe pagina principală a site-ului Camerei
(www.cafr.ro) – secţiunea „Cursuri e-learning”, submeniul „Platforma e-learning”.
Pentru a fi considerat prezent la cursurile de pregătire profesională aferente anului
2017, va trebui să urmăriţi materialele video pentru fiecare curs în parte.
Pentru mai mult informaţii contactaţi Departamentul admitere, pregătire continuă şi
stagiari la adresa de e-mail: invatamant.admitere@cafr.ro.

9. Seminar profesional pentru auditori şi stagiari
7 decembrie 2017, Timişoara
În data de 7 decembrie 2017, Reprezentanța regională a Camerei Auditorilor Financiari
din România de la Timişoara, în colaborare cu Departamentul Contabilitate şi Audit din
cadrul Universităţii de Vest din Timişoara, au organizat la sediul Reprezentanţei un seminar
profesional cu tema: „Abordarea evenimentelor ulterioare datei bilanțului în contabilitate și
audit”.
Tema a fost susţinută de conf. univ. dr. Alin Dumitrescu.
Subiectele principale ale dezbaterilor au făcut referire la:
- Responsabilitatea generală a auditorului;
- Fazele procesului de audit;
- Definirea şi ilustrarea evenimentelor ulterioare;
- Responsabilitatea auditorului în ceea ce priveşte evenimentele ulterioare.

 DIN AGENDA CAFR
▪ Evenimente pe plan intern
10. Întâlniri de lucru ale reprezentaţilor Consiliului CAFR cu reprezentanţi ai
Page |
instituţiilor statului
Întâlnire de lucru cu Ministrul Finanțelor Publice
24 octombrie 2017, Bucureşti
Președintele CAFR, dr. Ciprian Teodor Mihăilescu împreună cu conf. univ. dr.
Gheorghe Ialomițianu, prim-vicepreședinte au efectuat în data de 24 Octombrie 2017 o vizită
de lucru la Ministerul Finanțelor Publice.
Împreună cu Ionuț Mișa, ministrul finanţelor publice, delegația CAFR a discutat
despre rolul auditului financiar în economie, parteneriatul Camerei cu Ministerul Finanțelor
Publice, beneficiile reciproce ale cooperării organismului nostru profesional cu instituția
publică, precum și despre viitorul elitei profesiei contabile în România.
Întâlnire de lucru cu Ministrul Fondurilor Europene
1 noiembrie 2017, Bucureşti
În data de 1 Noiembrie 2017 a avut loc o întâlnire de lucru a unei delegații a Camerei
Auditorilor Financiari din România cu Marius Nica, ministrul fondurilor europene. Din
partea CAFR au participat dr. Ciprian Teodor Mihăilescu, președinte și conf. univ. dr.
Gheorghe Ialomițianu, prim-vicepreședinte al Consiliului.
În prim planul discuțiilor au stat preocupările cu privire la sprijinul pe care auditorii
financiari îl pot aduce corectitudinii informațiilor financiare prin verificarea exactității
cheltuielilor, cooperarea instituțională și promovarea intereselor membrilor Camerei.
Vizita se înscrie în trendul ascendent al relațiilor bilaterale cu instituțiile partenere ale
CAFR.
Întâlnire de lucru cu Ministrul Turismului
9 noiembrie 2017, Bucureşti
Seria întâlnirilor de lucru ale Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România
cu reprezentanții instituțiilor de stat, a continuat în data de 9 noiembrie 2017 cu întrevederea
avută cu Mircea Titus Dobre, ministru al Turismului.
Delegația CAFR a reiterat necesitatea unei bune comunicări cu privire la beneficiile
aduse de serviciile de audit financiar pieței unice și creșterii economice durabile, a pledat
pentru identificarea unor soluții comune, incluzive, menite să consolideze relația celor două
instituții și să consolideze rolul profesiei de auditor financiar în economia românească.”
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11. Conferinţa „Ziua Profesiilor Liberale”
02 noiembrie 2017, Bucureşti
Page |
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În data 2 noiembrie 2017, Uniunea Profesiilor Liberale din România a organizat la
Hotelul Marshal Garden din București, cea de a X-a ediție a Conferinței „Ziua Profesiilor
Liberale din România “.
Tema Conferinței a fost „Profesiile liberale-oportunități și riscuri” şi a reunit
reprezentanţi marcanţi ai asociaţiilor profesiilor liberale şi ai autorităţilor publice. Scopul
Conferinţei a fost de a evidenţia rolul și importanța profesiilor liberale pentru societate,
precum și contextul în care membrii acestora își desfășoară activitatea în slujba interesului
public.
La acest eveniment Camera Auditorilor Financiari din România a fost reprezentată de
dr. Ciprian Teodor Mihăilescu, preşedinte, conf. univ. dr. Gheorghe Ialomiţianu, primvicepreşedinte al Consiliului, Gheorghe Rusu, membru al Consiliului, Angela Broju, şeful
reprezentanţei regionale a CAFR de la Braşov, auditori financiari, membri ai executivului
Camerei.
În deschiderea lucrărilor Conferinței au rostit alocuțiuni: Emilian Radu, președintele
UPLR, prof. univ. dr. Tudorel Toader, ministrul justiţiei, av. Cătălin-Daniel Fenechiu,
vicepreședinte al Comisiei juridice, de disciplină, imunități şi validări a Senatului României,
Florin Jianu, preşedinte, Consiliul Naţional al Întreprinderilor Private Mici şi Mijlocii, prof.
univ. dr. George Angliţoiu, şef Serviciu relaţii instituţionale şi comunicare, Consiliul
Concurenţei, Liviu Rogojinaru, membru al Biroului Executiv, Consiliului Economic şi Social.
Din partea organizaţiilor profesionale din străinătate au transmis mesaje Eric Thiry,
preşedinte, Uniunea Mondială a Profesiilor Liberale, Rudolf Kolbe, președintele Consiliului
European al Profesiilor Liberale – CEPLIS, Arno Metzler, vicepreşedinte, Comitetul
Economic şi Social European – CESE.
Conferința a fost structurată în două sesiuni de prezentări profesionale, astfel:
Sesiunea I – moderator Emilian Radu, preşedinte UPLR:
1. „Preocupări actuale ale Parlamentului European privind profesiile liberale” - Maria
Grapini, membru al Comisiei pentru Piaţa Internă şi Protecţia Consumatorului, Parlamentul
European.
2. „Profesia de evaluator autorizat între oportunităţi şi riscuri” – Adrian Vascu, primvicepreşedinte UPLR.
3. „Aspecte actuale privind reglementarea profesiilor liberale la nivelul UE” – Gianina
Chirazi, director, Centrul Naţional pentru Recunoaşterea şi Echivalarea Diplomelor,
Ministerul Educaţiei Naţionale.
4. „Provocări în consultanţa fiscală” – Dan Manolescu, preşedinte, Camera
Consultanţilor Fiscali.

5. „Priorităţi guvernamentale referitoare la mediul de afaceri şi sectorul IMM” – Florin-Ioan
Roşu, şef serviciu, Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat.
Sesiunea II – moderator Adrian Vascu, prim-vicepreşedinte UPLR
1. „Viitorul auditului – inovare, evoluţie, relevanţă” – dr. Ciprian Teodor Mihăilescu,
Page |
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2. „Profesia de consilier în proprietate industrială între provocări şi oportunităţi” – Raluca
Vasilescu, vicepreşedinte, Camera Naţională a Consilierilor în Proprietate Industrială din
România”.
3. „Oportunităţi şi provocări pentru studenţii de la ASE care doresc să acceadă în profesii
liberale” – prof. univ. dr. Dorel Mihai Paraschiv, prorector, ASE Bucureşti.
4. „Oportunităţi şi riscuri în exercitarea profesiei de medic veterinar” – conf. univ. dr. Viorel
Andronie, preşedinte, Colegiul Medicilor Veterinari din România.
5. „Tehnologii disruptive. Oportunităţi şi riscuri pentru profesiile liberale” – Rodica Lupu,
director general Loop Operations.
6. „Profesiile liberale între prezent şi viitor, oportunităţi-riscuri” – av. dr. în ştiinţe juridice
Iosif Friedmann-Nicolescu, consilier, Consiliul Baroului Bucureşti.

12. „Curs deschis” organizat la Universitatea Transilvania din Brașov
5 şi 12 decembrie 2017, Braşov

În baza protocolului de colaborare existent între Camera Auditorilor Financiari din
România şi Facultatea de Știinţe Economice și Administrarea Afacerilor din cadrul
Universității Transilvania din Brașov, reprezentanţi ai Camerei din zonă au fost invitaţi la un
„curs deschis”, pentru a face cunoscută studenţilor profesia de auditor financiar.
Cunoscând implicarea colegilor auditori în desfășurarea activităților de formare a
tinerilor din mediul academic, la întâlnire, alături de lect. univ. dr. Angela Broju, şeful
Reprezentanţei CAFR de la Braşov, au participat şi Ana-Maria Cetenaş şi Sergiu-Mihai
Sofian, stagiari în activitatea de audit financiar.
Invitaţii le-au prezentat studenţilor modul de acces la profesie, precum şi
oportunităţile şi satisfacţiile pe care le oferă această activitate de audit financiar.
Participarea activă a studenţilor în cadrul discuţiei, prin întrebările formulate,a
demonstrat receptivitatea şi interesul acestora faţă de toate aspectele importante care vizează
profesia de auditor financiar.
Reprezentanţii facultăţii şi-au exprimat intenţia de continua seria întâlnirilor cu
reprezentanţi ai Camerei, pentru dezvoltarea profesională a studenţilor.

13. Întâlnire profesională între auditori la Iaşi
14 decembrie 2017, Iaşi
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În data de 14 decembrie 2017 Reprezentanţa Regională a Camerei Auditorilor
Financiari din România de la Iaşi a organizat o întâlnire profesională a auditorilor financiari
din judeţele Moldovei.
Întâlnirea, la care au participat auditori financiari din zonă alături de membrii
Consiliului şi de membrii Comisiei de Auditori Statuari, s-a desfăşurat în sala de conferinţe a
Camerei de Comerţ şi Industrie Iaşi.
La eveniment au participat şi reprezentanţi ai mediului academic local, ai mediului de
afaceri şi ai administraţiei publice locale.
În cuvântul de deschidere, Ioan Grigoriu, vicepreşedinte al Consiliului, a prezentat
contextul în care s-a desfăşurat evenimentul, la scurt timp după alegerea noului Consiliul,
evidenţiind mandatul primit din partea Conferinţei Naţionale pentru perioada următoare, în
scopul consolidării şi manifestării tot mai active a profesiei de auditor financiar în mediul
economic actual.
De asemenea, a fost prezentată şi o succintă sinteza a activităţii profesionale a fiecărui
membru.
În această perioadă s-au împlinit şapte ani de la înfiinţarea primei reprezentanţe
regionale a Camerei, respectiv cea de la Iaşi, iar ca semn de recunoaştere şi mulţumire pentru
implicarea în deschiderea reprezentantei, precum şi ca preţuire a activităţii desfăşurate în
perioada 2010-2017, Consiliul CAFR, a oferit câte o plachetă omagială domnului prof. univ.
dr. Ion Mihăilescu, fost preşedinte al CAFR, şi domnului Scarlat Orzescu, fost membru al
Consiliului CAFR, iniţiatorul şi susţinătorul permanent al activităţii Reprezentanţei regionale
Iaşi.
Dr. Ciprian Teodor Mihailescu, preşedintele Camerei a prezentat câteva dintre
obiectivele noului Consiliu pentru perioada următorilor trei ani, cu accent pe asigurarea
calităţii activităţii, pe creşterea nivelului pregătirii profesionale a membrilor şi pe
implementarea lucrului în echipă.
Un alt subiect important abordat a vizat modificările actuale ale profesiei de auditor
financiar, din perspectiva noilor reglementări ale Codului fiscal.
În acest sens, conf. univ. dr. Gheorghe Ialomiţianu, prim-vicepreşedintele Consiliului,
a făcut o scurtă şi obiectivă radiografie a modificărilor Codului fiscal aplicabile de la 1
ianuarie 2018, evidenţiind rolul profesiei de auditor financiar în contextul noilor reglementari.
Totodată, domnia sa a prezentat modificările aplicabile activităţii de audit financiar prin
prisma prevederilor Legii 162/2017 privind auditul statutar al situațiilor financiare anuale și
al situațiilor financiare anuale consolidate și de modificare a unor acte normative.
În continuare, au luat cuvântul prof. univ. dr. Costel Istrate, preşedintele Filialei Iaşi a
CECCAR, prof. univ. dr. Ovidiu Constantin Bunget, preşedintele Filialei Timiş a CECCAR,
Alexandru Viorel, preşedintele Filialei Botoşani a CECCAR. Vorbitorii au evidenţiat rolul şi
implicarea Reprezentanţei Iaşi şi a Reprezentanţei Timişoara a CAFR în activităţile comune
organizate de filialele locale ale CECCAR, precum şi în activităţile organizate de Facultăţile

cu profil economic din zona Moldovei, cu care Camera are încheiate protocoale de colaborare.
Paul Butnariu, preşedintele Camerei de Comerţ şi industrie Iaşi şi Neculai Viţelaru,
preşedintele patronatului IMM – Regiunea N-E, au evidenţiat implicarea şi rolul auditorilor
financiari din zona de N-E în dezvoltarea mediului de afaceri local şi regional.
În acelaşi timp, Radu Dănăilă, directorul de marketing al producătorului softurilor
financiar-contabile WINMENTOR, a făcut o scurtă prezentare a acestor aplicaţii, evidenţiind Page |
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preocuparea producătorului de a elabora un soft de audit financiar, care să vină în sprijinul
activităţii membrilor CAFR.

▪ Evenimente pe plan extern
14. Întâlnirea Reţelei de Calitate a Auditului (QAN)
14 noiembrie 2017, Bruxelles, Belgia
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În data de 14 noiembrie 2017, la Bruxelles, s-a desfăşurat o nouă întâlnire a Reţelei de
Calitate a Auditului (QAN), la care au participat reprezentanţi ai organismelor de
supraveghere şi ai organismelor profesionale competente în domeniul auditului statutar din
Marea Britanie, Polonia, Grecia, Cipru, Malta, Croaţia 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, preşedintele Camerei, de Adriana Lobdă, membru al
Consiliului CAFR, de Adrian Popescu, șeful Departamentului de Monitorizare, Control și
Competență Profesională (DMCCP), și de Rodica Iacob, inspector principal în cadrul
DMCCP.
Întrucât la această masă rotundă au participat şi reprezentanţi ai ţărilor care sunt
interesate de activitatea QAN şi doresc să participe în calitate de membru, spre exemplu
Malta, Croaţia, Cipru sau Lituania, reprezentanţii ICAEW au prezentat activităţile reţelei
QAN de la înfiinţare până în prezent, au expus obiectivele, realizările şi beneficiile sesiunilor
de lucru organizate în perioada 2016-2017, ulterior discutându-se despre strategia QAN
pentru anul 2018.
Unul dintre subiectele principale ale dezbaterilor de la această întâlnire a fost legat de
stadiul implementării Directivei 56/2014 de către statele membre ale UE şi modalitatea în care
organismele profesionale (PAO) colaborează cu organismele de supraveghere (POB) în
interesul public, pentru asigurarea calităţii misiunilor de audit.
Reprezentanţi ai organismului de supraveghere din Marea Britanie, Financial
Reporting Council (FRC), au explicat modul în care s-a efectuat delegarea responsabilităţilor
în ceea ce priveşte monitorizarea firmelor de audit de către organismele profesionale.
De asemenea, s-a discutat modalitatea în care se poate realiza o coordonare PAO-POB
pentru o supraveghere eficientă, despre felul în care se poate ajunge la o modalitate comună
de acordare a calificativelor în urma monitorizării activităţii auditorilor financiari, precum şi
despre cum se vor aborda revizuirile tematice sau cum se poate realiza o instruire specifică a
inspectorilor din cadrul fiecărui organism.

15. Întrunirea Consiliului IFAC
14-16 noiembrie 2017, Bruxelles, Belgia
În perioada 14-16 noiembrie 2017 s-a desfăşurat la Bruxelles întrunirea Consiliului
IFAC.
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La acest eveniment Camera Auditorilor Financiari din România a fost reprezentată de

Adriana Simona Lobdă, membru al Consiliului.
În cadrul întâlnirii au fost discutate următoarele subiecte:
• Aprobarea procesului-verbal al reuniunii Consiliului din 2016.
• Rapoartele de la IFAC privind:
- Alegerea Consiliului;
- Aprobarea componenţei Comitetului de numire;
- Comitetele de numire a Comisiilor.
• Raportul privind punerea în aplicare a planului strategic IFAC pentru perioada 20162018: „Cartografierea viitorului profesiei globale și realizarea acestuia în raport cu bugetul aprobat
pentru anul 2017”.
• Aprobarea parametrilor generali ai bugetului pentru anul 2018.
• Rapoartele privind activităţile IFAC referitoare la:
- Dezvoltarea profesiei;
- Susţinerea profesiei.
• Rapoartele din partea: Comitetului Forumului Firmelor/Auditorilor Transnaționali.
• Standardul internațional de stabilire a interesului public.

16. Întâlnirea Grupului de lucru „Anti-Money Laundering”
din cadrul Accountancy Europe
8-9 noiembrie 2017, Bruxelles
Page |
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În perioada 8-9 noiembrie 2017 s-a desfăşurat la Bruxelles o nouă întâlnire a Grupului
de lucru „Anti-Money Laundering” din cadrul Accountancy Europe. Tema centrală a
discuţiilor a fost „Rolul auditorului în lupta împotriva fraudei, corupţiei şi spălării banilor”.
Camera Auditorilor Financiari din România a fost reprezentată la acest eveniment de
Ana Dincă, membru al Comisiei de Auditori Statutari.
În cadrul dezbaterilor David Schawandev, comisar european a prezentat care este
stadiul discuţiilor în implementarea noilor reglementări europene pe acest subiect, care se
referă la următoarele aspecte:
- Identificarea riscurilor şi managementul acestora.
- Au fost create instrumente specifice de detectare a riscurilor pentru 40 de
produse/servicii la care s-au identificat riscuri majore de fraudă.
- Au fost stabilite ca ţintă de identificare 100 principale de zone de risc, respectiv ţări,
iar până în prezent s-au identificat 40 de ţări cu risc de fraudă, corupţie, spălare de bani.
- Întrucât riscurile există atât în entităţile financiare, cât şi în cele non-financiare, se vor
extinde acţiunile de investigare a produselor cu beneficiari anonimi, care beneficiază de
secrete gen: casete de valori, transferuri e-money, crowdfunding (finanţarea propriei idei de
afacere cu ajutorul comunităţii).
- Pentru transparenţă sunt urmărite valorile beneficiarilor (aur, bani, stilul de viaţă,
achiziţii de antichităţi) şi, totodată, dacă aceştia beneficiază de sprijinul profesioniştilor din
domeniul financiar: consultanţi fiscali, experţi contabili, auditori, dar şi din domeniul nonfinanciar, precum: avocaţi, agenţi imobiliari, agenţi de pariuri.
Instrumentele care se găsesc la îndemâna profesioniştilor pentru combaterea acestor
fenomene sunt: publicaţiile, evenimentele, platformele on-line pentru împărtăşirea celor mai
bune practici în domeniu.

17. Întâlnirea reţelei de comunicare a Accountancy Europe
29 noiembrie 2017, Bruxelles, Belgia
În data de 29 noiembrie 2017, la Bruxelles, a avut loc a doua întâlnire din acest an a
reprezentanţilor reţelei de comunicare a organizaţiilor ţărilor membre ale Accountancy
Page |
Europe (AE).
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La reuniune au participat specialişti în comunicare ai organizaţiilor membre ale AE din
zece ţări, precum Anthony Mirenda, Head of Communications - IFAC, Cheryl Wipper, Vice
President Communications, Reputation and Brand şi Jhonatan Cocs, Director Corporate
Communications & International PR - AICPA Global, Koen Hartog, specialist în PR socialmedia, John Rega, Chief Corespondent - Financial Services (una din cele mai importante
agenţii de presă din domeniul economic), Lena Henrkson, Head of Communications - FAR
Suedia.
Din partea Camerei Auditorilor Financiari din România a participat Anca Ţiura, şeful
Departamentului Marketing, Comunicare şi Relaţii Internaţionale.
Discuţiile s-au concentrat pe campania de promovare a auditului financiar pentru
IMM-uri, bugetarea adecvată a campaniilor în social-media, strategia de PR a IFAC, precum
şi prezentarea campaniei IFAC - 40 de ani de activitate. Reprezentanta Suediei a prezentat
activitatea organizaţiei profesionale din această ţară, precum şi campania derulată având
drept ţintă importanţa auditului în viziunea IMM-urilor.
Alte subiecte actuale abordate au fost punctele de interes ale presei economice din
Europa, modul de preluare al ştirilor, ponturi despre modul în care se poate stârni interesul
jurnaliştilor din domeniul economic.
18. Întâlnirea membrilor Accountancy Europe
12 decembrie 2017, Bruxelles, Belgia
În data de 12 decembrie 2017, la Bruxelles, Belgia, a avut loc întâlnirea membrilor
Accountancy Europe la care au participat reprezentanţii tuturor organismelor membre.
Camera Auditorilor financiari din România a fost reprezentată la acest eveniment de
dr. Ciprian Teodor Mihăilescu, preşedinte.
În cadrul lucrărilor a fost prezentată activitatea AE din cursul anului 2017 şi, cel mai
important vot a fost asupra bugetului AE pentru anul 2018.
De asemenea, au fost cooptaţi doi noi membri în Board, în locul celor cărora le expiră
mandatul. Boardul AE are în componenţă 12 membri din 11 state, iar preşedintele poate
reprezenta Accountancy Europe pentru un mandat de doi ani. În prezent preşedintele AE
este Edelfried Schneider din Germania, care a fost numit anul trecut.
În urma votului exprimat a fost ocupat un singur loc, din cauza unui balotaj, votul
pentru departajare urmând a fi exprimat electronic. Candidaţii pentru acest loc sunt
reprezentanţi ai Belgiei şi Irlandei.
Totodată, a fost discutată şi strategia Accountancy Europe pentru anul 2018.

 INFORMATIV PROFESIONAL
19. Examen de competenţă profesională
Sesiunea noiembrie 2017
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Camera Auditorilor Financiari din România a organizat în luna noiembrie 2017
sesiunea examenului de competenţă profesională, pentru atribuirea calităţii de auditor
financiar.
Probele examenului s-au desfăşurat astfel:
Proba teoretică (I) – sâmbătă, 18.11.2017, la care au participat 193 de candidaţi;
Proba grilă (II) – duminică, 19.11.2017, la care au participat 183 de candidaţi;
Proba practică (III) – sâmbătă, 25.11.2017,la care au participat 185 de candidaţi.
Structura probelor de examen pe teme a fost publicată pe site-ul CAFR.
Pentru rezultatele finale ale examenului click aici.
În urma examenului susţinut s-au alăturat profesiei 131 de membri noi, pe care îi
felicităm şi le urăm succes în noua activitate.

20. Noutăţi de la Uniunea Profesiilor Liberale din România
„Testul de proporționalitate și alte aspecte conținute în pachetul privind serviciile al
Comisiei Europene referitoare la profesiile liberale”
În cursul lunii noiembrie 2017, Inter-grupul pentru IMM din cadrul Parlamentului
European, a organizat o întâlnire cu reprezentanții Consiliului European al Profesiilor
Liberale - CEPLIS, ocazie cu care fiecare din cele două părți și-au exprimat opiniile referitoare
la „Testul de proporționalitate prevăzut în pachetul de servicii al Comisiei Europene cu
privire la profesiile liberale”.
În opinia membrilor Inter-grupului parlamentar, ideea Comisiei Europene referitoare
la elaborarea unei propuneri de Directivă privind „Testul de proporționalitate”, poate fi
privită mai degrabă ca o reacție la insuficienta confruntare a statelor membre cu cadrul legal
stabilit, decât o nouă abordare pro-activă.
O implementare promptă a unui test de proporționalitate complet ar diminua numărul
reglementărilor care nu sunt necesare și ar ajuta, prin aceasta, la crearea de noi locuri de
muncă. O problemă importantă este aceea, că în multe cazuri, principiul proporționalității nu
este încă luat suficient în considerare referitor la reglementarea profesiilor liberale, deși acesta

este acum un principiu general de drept în Uniunea Europeană. În acest context, principiul
proporționalității trebuie să fie considerat întotdeauna ca făcând parte din legislație.
În propunerea Comisiei Europene se include evaluarea principiului nediscriminării pe
considerente de naționalitate sau domiciliu, ca un pas suplimentar făcut de autoritățile
naționale.
Testul de proporționalitate și evaluarea regulilor naționale pot fi însoțite de ghiduri Page |
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care să ajute statele membre în implementarea sistemelor lor legislative.
În cadrul întâlnirii menţionate, poziția Consiliului European al Profesiilor Liberale CEPLIS cu privire la testul de proporționalitate, s-a referit la următoarele:
- Reglementarea nu înseamnă, în mod automat, că nu este benefică. Acolo unde
reglementările există în scopul de a asigura independența profesiilor liberale și pentru a
proteja siguranța consumatorului, reglementările au sens.
- Reglementarea profesională nu reprezintă problema cheie a furnizării de servicii
profesionale transfrontaliere.
- Există nevoia de a acționa într-un mod proporțional. Directiva privind testul de
proporționalitate ar trebui să fie ea însăși proporțională și ar trebui să permită statelor
membre un spațiu de manevră în care să acționeze cu discreție.
- Adoptarea noii legislații care ar putea să ceară statelor membre să respecte testul de
proporționalitate ar putea crea o confuzie generalizată în rândul administratorilor naționali și
organismelor profesionale. Aceasta ar putea să aibă consecințe negative și asupra Pieței
Interne.
În urma întâlnirii, multe din opiniile și propunerile CEPLIS au fost luate în considerare
şi vor fi dezbătute de către membrii Inter-grupului din Parlamentul European.

21. Întâlnire profesională între auditori la Cluj-Napoca
8 ianuarie 2018
Reprezentanța Regională a Camerei Auditorilor Financiari din România de la ClujNapoca va continua seria de activități începută în anul 2017, cu privire la dezvoltarea și
menținerea relaţiilor profesionale între auditorii financiari. În acest sens, în data de 8 ianuarie
2018, se va organiza la sediul Reprezentanţei de la Cluj, o întâlnire profesională care va avea
ca temă principală de discuţii „Planificare și eșantionare”.
Moderatorul evenimentului va fi Mircea Cornel Mureşan, membru al Consiliului
Camerei.

 ACTUALITĂŢI INTERNAŢIONALE
Publicaţii ale Accountancy Europe
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22. Cerinţe de raportare conform Directivei UE 2014/95

În anul 2014, a fost publicată Directiva UE 2014/95 a Parlamentului European şi a
Consiliului European de modificare a Directivei 2013/34/UE privind prezentarea de
informații nefinanciare și de informații privind diversitatea, de către anumite întreprinderi și
grupuri mari, care a avut termen până în decembrie 2016 pentru a fi transpusă în legislația
națională. În urma perioadei de transpunere, există acum o serie de cerințe de raportare în
cele 28 de state membre.
CSR Europe (Liderul reţelei europene pentru responsabilitate socială corporativă) și
GRI (Organizaţie internaţională independentă care a susţinut durabilitatea raportării încă din
1997) în colaborare cu Accountancy Europe au decis să colecteze informații privind punerea
în aplicare de către statele membre pentru a permite dialogul pe această temă în întreaga
Europă.
Rezultatul este o descriere detaliată a modului în care statele membre pun în aplicare
directiva, pe care o puteți regăsi la linkul de mai jos, spre informare.
Acest studiu a fost lansat la un eveniment comun ce a avut loc la Bruxelles, în data de
22 noiembrie 2017.
https://www.accountancyeurope.eu/publications/member-state-implementation-eu-nfidirective/

23. Definiţia entităţilor de interes public din Europa
Stadiul punerii în aplicare a reformei privind auditul din 2014
Sondaj
Page |
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- Cum sunt definite entităţile de interes public (EIP-urile) pe teritoriul Europei şi ce s-a
modificat odată cu noile norme UE privind auditul statutar care au devenit aplicabile
în iunie 2016?
- Această lucrare prezintă rezultatele unui sondaj pe care l-am realizat pe teritoriul
Europei şi continuă sondajul anterior din 2014 privind definiţiile EIP-urilor. Punem la
dispoziţie o prezentare generală a definiţiilor EIP-urilor aplicabile pe teritoriul Europei şi
diferenţele dintre acestea. În plus, furnizăm informaţii asupra numărului de EIP-uri din
fiecare stat.
- Concluziile acestui sondaj demonstrează că reforma privind auditul a determinat un
număr redus şi mai armonizat de definiţii de EIP-uri. Acest lucru a condus la o diminuare
generală a numărului de EIP-uri în toată Europa.

Puteţi citi materialul complet aici.

 NOUTĂŢI EDITORIALE
24. Indexarea revistei „Audit Financiar” în ICI Journals Master List 2016
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Pentru revista „Audit Financiar” 2017 reprezintă anul în care publicaţia noastră a făcut
un pas important înainte şi anume, indexarea în ICI Journals Master List 2016.
Dintre avantajele indexării ICI, enumerăm:
- Participarea revistei noastre la procesul de rezolvare a citărilor prin identificarea
acestora;
- Prezenţa în lumea digitală a ştiinţei datorită digitalizării conţinutului publicat ;
- Creşterea vizibilităţii revistei şi posibilitatea contactării cercetătorilor în domeniu din
întreaga lume;
- Păstrarea transparenţei ştiinţifice şi contracararea aşa-numitelor practici „jurnale de
predare”.
25. Revista „Practici de Audit” nr. 4/2017
Din sumar: „Al V-lea Congres al Profesiei de Auditor Financiar din România –
<<Profesia de auditor financiar – experienţe, exigenţe şi provocări actuale>>”; „Tranzacţiile
între părţi afiliate, risc împărţit între entitate, auditor şi investitor”; „Evaluarea riscurilor în
auditarea domeniului evidenţă contabilă în cadrul instituţiilor publice”; „Probleme de etică în
scandaluri financiare recente”; „Importanţa aderării CAFR la Proiectul Common Content”;
„Core & More – Informaţii de bază şi informaţii suplimentare”.
Puteţi citi revista pe site-ul CAFR,
secţiunea „Publicaţii”, zona Acces spaţiu privat

