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 ŞTIRILE EDIŢIEI 

 

1. Ziua Naţională a Auditorului Financiar din România 

26 octombrie 2018, Bucureşti 

 

 
 

Cu prilejul Zilei Naţionale a Auditorului Financiar din România, în data de 26 

octombrie 2018, Camera Auditorilor Financiari din România a organizat la Hotel Novotel din 

Bucureşti o reuniune profesională cu tema „Profesia de auditor financiar în anul Centenarului României – 

prezent şi viitor”.  

Evenimentul a fost moderat de Anca Ţiura, şeful Compartimentului Comunicare al 

CAFR şi a reunit numeroşi auditori financiari alături de personalități recunoscute în 

profesie, din România și din străinătate, reprezentanți ai organismelor profesionale, ai 

autorităților de reglementare, ai mediului academic și de afaceri şi, nu în ultimul rând, 

studenţi ai Academiei de Studii Economice din Bucureşti. 

Astfel, din partea organismelor profesionale internaţionale au participat Hilde 

Blomme -  Deputy CEO, Acountancy Europe, Paul Thomson – Director EFAA, Hans van 

Damme – Chair, Steering Group Common Content Project, David Lyford-Smith – Technical 

Manager, IT&The Proffesion, IT Faculty ICAEW, Boyko Kostov – fost preşedinte IDES, 

Bulgaria, Kyriakos Iordanou – General Manager, ICPAC, Cipru.  

Autorităţile de reglementare şi organismele profesionale din plan intern au fost 

reprezentate de: Monica Bizon – Ministerul Finanţelor Publice, membru în Consiliul 

Superior ASPAAS, Gyorgy Andras Edler – Camera de Comerţ şi Industrie Covasna, 

membru în Consiliul Superior ASPAAS, Nicolae Grigore – Banca Naţională a României, 

membru în Consiliul Superior ASPAAS, Adelina Stoenescu – Banca Naţională a României, 

Daniel Marius Staicu – preşedinte, Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării 

Banilor, Nicuale Bălan – preşedinte, Uniunea Naţională a Practicienilor în Insolvenţă din 

România, Dan Manolescu – preşedinte, Camera Consultanţilor Fiscali, Sorin Petre – prim-

vicepreşedinte şi Raluca Silicaru, Asociaţia Naţională a Evaluatorilor Autorizaţi din 

România, Adrian Vascu – preşedinte, Uniunea Profesiilor Liberale din România, Daniel 

Mândruţ – Curtea de Conturi a României, prof. univ. dr. Vasile Răileanu – prorector ASE 
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Bucureşti, prof. univ. dr. Liliana Feleagă - decan, şi prof. univ. dr. Ana Morariu, Facultatea 

de Contabilitate şi Informatică de Gestiune, ASE Bucureşti, Mihaela Robu – Business 

Development Manager, ACCA România. 

Dezbaterile s-au desfăşurat sub forma a trei paneluri interactive care au tratat subiecte 

precum: „Impactul implementării Directivei 2014/56/UE privind auditul statutar în 

România”, „Evoluția rolului auditorului în era digitală”, „Tinerii profesioniști schimbă 

lumea”.  

În deschiderea lucrărilor dr. Ciprian Teodor Mihăilescu, preşedintele Camerei a 

mulţumit participanţilor pentru interesul manifestat pentru evenimentul profesional şi a 

adresat un călduros „La mulţi ani!” tuturor auditorilor financiari, membri ai CAFR. 

 
În mesajul său preşedintele Camerei a subliniat că: 

„O caracteristică distinctă a profesiei contabile este asumarea responsabilității de a acționa în 

interesul public. Prin urmare, responsabilitatea noastră nu se limitează exclusiv la satisfacerea nevoilor 

unui client sau ale unui angajator. Utilizatorii de informație financiar-contabilă, reprezentați de 

investitorii actuali sau potențiali, managementul entității, personalul angajat, creditorii, furnizorii, 

clienții, instituțiile statului și alte autorități, precum și publicul larg se bazează pe încrederea că 

informațiile difuzate prin situațiile financiare corespund realității din entitățile raportoare. 

Profesia noastră se bazează, prin urmare, pe încredere. Beneficiarii serviciilor trebuie să aibă 

încrederea că noi vom oferi cele mai bune servicii posibile, adaptate nevoilor clientului. Beneficiarii 

serviciilor acordă un vot de încredere atunci când ne angajează. Standardele profesionale minime și 

conformitatea cu codurile de etică profesională sunt modalități adecvate de protejare a încrederii 

beneficiarilor serviciilor. 



 

 

Page | 4 

   

Principiile după care CAFR va continua să se ghideze sunt cele care au fost asumate încă de la 

început prin strategia Consiliului şi vom continua să acţionăm în baza misiunii şi fundamentelor bine 

definite ale Camerei, privind în continuare pozitiv relaţia cu celelalte organisme cu care suntem 

doritori să construim şi să dezvoltam profesia din care facem parte.” 

În continuare, în cadrul unui moment festiv dr. Ciprian Teodor Mihăilescu, 

preşedintele Camerei a înmânat premiile de excelenţă ale revistelor „Audit Financiar” şi 

„Practici de Audit” – ediţia 2018, pentru cele mai interesante articole publicate în cursul 

anului 2018, după cum urmează: 

- Premiul de excelenţă în cercetare al revistei „Audit Financiar” a fost acordat doamnei 

prof. univ. dr. Victoria Stanciu, ASE Bucureşti, pentru articolul „Auditul public intern – 

conştientizarea şi asumarea necesităţii. O investigare a societăţii româneşti”. 

- Premiul de excelenţă ştiinţifică al revistei „Audit Financiar” a fost acordat doamnei 

prof. univ. dr. Adriana Tiron-Tudor şi doamnei drd. Alexandra Ardelean, Universitatea 

Babeş Bolyai, pentru articolul „Angajamentul pentru interesul public al auditorilor – imperativ al 

consolidării încrederii în profesie”. 

- Premiul de excelenţă în practica profesională al revistei „Practici de Audit” a fost 

acordat domnului Adrian Vascu, Senior Partner, Veridio, pentru articolul „Verificarea evaluării 

în cadrul operaţiunii de audit financiar”. 

De asemenea, în contextul sărbătoririi Centenarului României, au fost acordate două 

Premii Centenare, care au fost înmânate doamnei Anca Boncota, posesoarea carnetului de 

auditor financiar cu numărul 100, precum şi domnului Mircea Scarlat Orzescu, posesorul 

carnetului de auditor financiar cu numărul 1000. 

După încheierea momentului festiv, dezbaterile au demarat cu primul panel care a 

avut drept subiect „Impactul implementării Directivei 2014/56/UE privind auditul statutar în 

România”, la care au participat Hilde Blomme, Deputy CEO, Acountancy Europe, Paul 

Thomson – Director EFAA, Hans van Damme – Chair, Steering Group Common Content 

Project, Boyko Kostov – fost preşedinte IDES, Bulgaria, Kyriakos Iordanou – General 

Manager, ICPAC, Cipru,  Ciprian Teodor Mihăilescu, preşedintele Camerei Adriana Lobdă, 

membru al Consiliului CAFR şi Adrian Popescu, secretar general al Camerei. 

Fiecare participant la panel a făcut o scurtă prezentare a modalităţilor de implementare 

a Directivei europene, precum şi a impactului asupra profesiei adus de noile reglementări în 

diverse ţări europene. 

Discuţiile au fost interactive, iar prin intermediul aplicaţiei „Sli.do” participanţii au 

putut formula întrebări pentru clarificarea unor aspecte, răspunsurile fiind acordate în timp 

real de către speakerii panelului. 

În cadrul acestui panel Paul Thomson a făcut o scurtă prezentare privind „Perspective 

de cercetare în profesia contabilă românească - prezent și viitor”. 

În continuare tema privind „Impactul implementării Directivei 2014/56/UE privind auditul 

statutar în România” s-a desfăşurat interactiv între participanţi şi membrii Consiliului 

Camerei. În cadrul discuţiilor membrii Consiliului au răspuns direct întrebărilor formulate de 

auditoriu, în vederea lămuririi neclarităţilor pe care şi le-au exprimat diverşi auditori 

financiari. 
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* 

* *  

Un moment important în cadrul evenimentului a fost semnarea unui Protocol de 

colaborare între Institutul Contabililor Publici Autorizaţi din Cipru şi Camera Auditorilor 

Financiari din România, prin intermediul căruia se are în vedere stabilirea unui parteneriat 

educaţional şi de cercetare precum şi comunicarea şi cooperarea directă între cele două 

organisme profesionale. 

 

 
 

 

* 

* * 

 

Panelul cu numărul doi a tratat subiectul „Evoluția rolului auditorului în era digitală” şi a 
inclus o foarte interesantă prezentare susţinută de David Lyford-Smith, respectiv „Noi 

paradigme în contabilitate și audit”.  

În cadrul ultimului panel cu tema „Tinerii profesionişti schimbă lumea” s-au reunit 

pentru discuţii: Monica Ştefan, membru al Consiliului CAFR, prof. univ. dr. Liliana Feleagă, 

prof. univ. dr. Adriana Tiron-Tudor, Florentin Caloian – preşedintele Forumului Contabil 

Român, Monica Biota – partener Servicii de Audit, PricewaterhouseCoopers România, alături 

de studenţi ai Academiei de Studii Economice din Bucureşti. 
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Subiectele principale ale dezbaterilor s-au axat pe: atragerea tinerilor către profesie, 

etica tinerilor profesioniști, gestionarea tinerelor talente, păstrarea tinerilor prin oferirea de 

oportunități de dezvoltare, tendințe, abilități, mentalități și comportamente. 

La finalul întâlnirii, dr. Ciprian Teodor Mihăilescu, preşedintele Camerei a mulţumit 

participanţilor, exprimându-şi  încrederea că subiectele interesante şi de actualitate discutate 

în cadrul evenimentului vor genera rezultate şi soluţii pentru evoluţia profesiei. 

 

Veţi putea citi mai multe detalii despre acest eveniment în reportajul care va fi publicat 

în numărul 4/2018 al revistei „Practici de Audit”. 
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 INFORMATIV PROFESIONAL 

  

2. Examenul de competenţă profesională organizat de ASPAAS 

Autoritatea pentru Supravegherea Publică a Activităţii de Audit Statutar a publicat pe 

pagina web proprie anunţul cu privire la organizarea examenului de competenţă 

profesională.  

Examenul va avea loc în cursul lunii decembrie 2018 şi se va desfăşura în conformitate 

cu prevederile art. 8 din Legea nr. 162/2017 şi ale Ordinului preşedintelui ASPAAS nr. 

135/20.10.2018 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi desfăşurarea examenului 

de competenţă profesională. 

 

Pentru toate detaliile accesaţi pagina web a ASPAAS click aici. 

 

 

3. Propunerile și observațiile CAFR referitoare la Proiectul de Norme privind 

instruirea teoretică și stagiul de pregătire practică  

în activitatea de audit financiar 

 

 

Vă informăm că Organismul nostru profesional fiind preocupat ca membrii săi, 

auditori financiari și firme de audit, să-și desfășoare activitățile, în baza unor reglementări, 

norme și proceduri care să conțină prevederi clare, complete, transparente și lămuritoare, a 

formulat o serie de propuneri la normele elaborate de ASPAAS, aflate în proces de consultare 

publică. 

 

În vederea respectării legislației în vigoare și, bineînțeles, pentru susținerea interesului 

membrilor săi, CAFR a transmis către ASPAAS Propuneri la Proiectul de Norme privind 

instruirea teoretică și stagiul de pregătire practică în activitatea de audit financiar (Click aici). 

 

Conform Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, 

opiniile exprimate de cetățeni sau organizații în timpul consultărilor publice au valoare de 

recomandare, decizia rămânând la latitudinea autorității publice. 

 

Vă asigurăm că vom continua să depunem toate eforturile pentru crearea și 

întreținerea unui dialog instituțional deschis și constructiv, să ne aducem aportul la crearea 

bazei de reglementare pe care membrii CAFR să își continue și să își dezvolte activitatea. 

 

 

http://aspaas.gov.ro/anunturi-stiri-si-evenimente/
https://www.cafr.ro/uploads/Observatii_Proiect_Norme_Stagiu-594a.pdf
https://www.cafr.ro/uploads/Observatii_Proiect_Norme_Stagiu-594a.pdf
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 PREGĂTIRE PROFESIONALĂ 

 

4. Cursuri de pregătire profesională continuă 2018 

 

Vă informăm că începând cu data de 15.10.2018 cursurile de pregătire profesională 

structurată şi nestructurată aferente anului 2018 pentru auditorii financiari membri ai CAFR 

sunt disponibile în platforma de e-learning. 

Camera are rolul de a facilita oportunitățile continue de dezvoltare profesională pentru 

membrii săi și menținerea competenței profesionale a acestora pentru activitățile prevăzute la 

art. 3 alin.(3) lit. b - e) și art. 4 lit. a) - c) din OUG 75/1999. 

Tematica cursurilor a fost aleasă conform solicitărilor primite din partea 

dumneavoastră şi, în continuare, suntem deschişi propunerilor dumneavoastră legate de 

subiecte pe care le considerați interesante și utile. 

Prezența la curs se contorizează numai urmărind materiale video pentru fiecare curs în 

parte. Descărcarea suporturilor de curs (Word, PDF, PowerPoint) nu se contorizează drept 

prezență. 

Cursurile nestructurate nu sunt obligatorii și aveți posibilitatea să le accesați doar dacă 

doriți. 

Atât cursurile structurate cât și cele nestructurate pot fi urmărite oricând până la 

sfârșitul anului. 

 

Menționăm faptul că aceste cursuri reprezintă exclusiv pregătirea profesională 

aferentă activităților pentru care CAFR este competentă conform OUG 75/1999. Conform art. 

12 din Legea 162/2017 privind auditul statutar al situațiilor financiare anuale și al situațiilor 

financiare anuale consolidate și de modificare a unor acte normative, (1) auditorii financiari 

trebuie să participe la programe adecvate de formare continuă pentru a-și menține 

cunoștințele teoretice, competențele și valorile profesionale la un nivel suficient de înalt, (2) 

Autoritatea pentru Supravegherea Publică a Activității de Audit Statutar (ASPAAS) 

organizează programele de formare continuă pentru auditorii financiari. 
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5. Curs de instruire profesională în domeniul spălării banilor 

23 octombrie 2018, Bucureşti  

 

În data de 23 octombrie 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, la care au participat auditori financiari din Bucureşti,  s-au desfăşurat în sala 

de cursuri a CAFR şi au fost abordate următoarele subiecte: 

1. „Cunoaşterea clientelei şi monitorizarea relaţiei de afaceri: conformitate, supraveghere şi 

control” – Ileana Totolici, analist financiar, Direcţia de supraveghere şi control din cadrul 

ONPCSB. 

2. „Tipologii/scheme de spălare a banilor” – Sorina Miulescu, analist financiar, Direcţia 

analiză şi prelucrare a informaţiilor.  

3. „Sistemul de luptă împotriva spălării banilor şi finanţării terorismului; Cooperarea 

internaţională în domeniu – schimbul de informaţii financiare cu alte Unităţi de Informaţii 

Financiare” – Aura Cojocaru Galer, şef Compartiment sancţiuni internaţionale şi finanţarea 

terorismului, din cadrul ONPCSB. 

4. „Sistemul de raportare on-line” – Mihaela Dăescu, analist financiar, Direcţia 

tehnologia informaţiei şi statistică, din cadrul ONPCSB. 
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 DIN AGENDA CAFR 

 

                             ▪ Evenimente pe plan intern 

6. Întâlniri profesionale organizate de reprezentanţele CAFR 

Octombrie 2018 

 

Camera Auditorilor Financiari din România a organizat în cursul lunii octombrie o 

serie de întâlniri profesionale în teritoriu, între membrii Consiliului Camerei și auditorii 

financiari din Regiunile arondate reprezentanțelor. Scopul reuniunilor a fost de a discuta cu 

auditorii financiari din ţară asupra „Relaţiei CAFR-ASPAAS şi implicaţiile Legii 162/2017 în 

activitatea auditorilor financiari”.  

Întâlnirile au avut loc după cum urmează: 

1. La Constanţa întâlnirea s-a desfăşurat în data de 5 octombrie 2018, la sediul Camerei 

de Comerţ, Industrie, Navigaţie şi Agricultură Constanţa. 

Din partea Consiliului au participat Ioan Grigoriu, vicepreşedinte şi dr. Gheorghe 

Rusu, membru, invitat fiind Adrian Popescu, secretar general al Camerei. 

 

 
 

Pentru început Adrian Popescu a făcut o scurtă prezentare privind Supravegherea 

publică a activității de audit statutar în România și Uniunea Europeană, în cadrul căreia au fost 

punctate câteva aspecte esenţiale pentru profesia de auditor financiar, precum: Regulamentul 

nr. 537/2014 şi Directiva 56/2014/UE, Legea 163/2017 prin care s-au implementat în legislaţia 

românească prevederile Directivei Europene, situaţia din prezent a profesiei, relaţia dintre 

CAFR şi ASPAAS, situaţia relaţiilor dintre organismele profesionale şi organismele de 

supraveghere la nivelul UE în anul 2018, activităţi pe care le va duce la îndeplinire Camera în 

scopul susţinerii activităţii de audit financiar şi a membrilor săi. 
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2. La Cluj-Napoca întâlnirea s-a desfăşurat în data de 17 octombrie, la sediul 

Reprezentanţei regionale a Camerei. 

 

 
 

Consiliul Camerei a fost reprezentat de Adriana Simona Lobdă şi Mircea Cornel 

Mureşan, care au moderat cu profesionalism reuniunea, venind în întâmpinarea tuturor 

întrebărilor adresate de auditori. 

Pentru început, membrii Consiliului au susținut o scurtă prezentare cu privire la 

Supravegherea publică a activității de audit statutar în România și Uniunea Europeană în cadrul 

căreia s-au punctat câteva aspecte importante pentru profesia de auditor financiar. 

Principalele subiecte discutate în cadrul întâlnirii au fost:  

- Istoricul privind activitatea de supraveghere publică a activităţii de audit statutar; 

- Regulamentul (UE) nr. 537/2014 și Directiva nr. 2014/56/UE; 

- Legea nr. 162/2017 privind auditul statutar al situaţiilor financiare anuale şi al 

situaţiilor financiare anuale consolidate şi de modificare a unor acte normative; 

- Situaţia din prezent și relația dintre CAFR şi ASPAAS; 

- Situația relațiilor dintre organismele profesionale și organismele de supraveghere la 

nivelul UE în anul 2018;  

- Obligaţiile membrilor în situaţia actuală atât față de ASPAAS, cât și față de CAFR. 
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La finalul întâlnirii auditorii au formulat întrebări către reprezentanţii Consiliului, care 

prin răspunsurile oferite au clarificat unele nelămuriri ale participanţilor. 

 

3. La Iaşi întâlnirea profesională a avut loc tot în data de 17 octombrie, la sediul 

DGRFP. Din partea Consiliului CAFR au participat conf. univ. dr. Gheorghe Ialomiţianu, 

prim-vicepreşedinte, Ioan Grigoriu, vicepreşedinte, Ion Nastasa, membru, alături de Adrian 

Popescu, secretar general al Camerei. 

 

 
 

Ca şi la Cluj-Napoca şi Constanţa, subiectele principale discutate în cadrul reuniunii 

au vizat: 

- Aspecte privind relaţia dintre CAFR şi ASPAAS precum şi implicaţiile Legii 162/2017 

în activitatea auditorilor financiari, precum şi o trecere în revistă a prevederilor legale şi a 

obligaţiilor actuale ce revin auditorilor financiari prin prisma relaţiei dintre CAFR şi 

organismul de supraveghere. 

Auditorii financiari prezenţi la întâlnire au adresat întrebări membrilor Consiliului, iar 

răspunsurile oferite de aceştia au clarificat aspectele sesizate de participanţi. 

În continuarea întâlnirii, Raluca Mihai, Şef birou asistenţă contribuabili din cadrul 

DGRFP Iaşi a susţinut o prezentare a Noutăţilor legislative pe teme de fiscalitate. 

Subiectul principal al prezentării s-a referit, în special, la noile reglementări aduse de 

OUG nr. 89/2018 privind unele măsuri fiscal-bugetare şi pentru modificarea şi completarea 

unor acte normative în privinţa TVA, a impozitului pe venit şi pe profit, precum şi a 

dispoziţiilor referitoare la termenele de plată şi deciziile aferente. 
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7. Conferinţa „Rolul profesiilor liberale în societatea românească” 

19-21 octombrie 2018, Geoagiu-Băi 

 

În perioada 19-21 octombrie 2018, Uniunea Profesiilor Liberale din România împreună 

cu Camera Auditorilor Financiari din România și Camera Consultanților Fiscali au organizat 

la Geoagiu-Băi, judeţul Hunedoara, Conferinței cu tema „Rolul  profesiilor liberale în 

societatea românească”. 

La eveniment au fost invitaţi să participe reprezentanţi ai instituţiilor statului, 

respectiv: ai  Ministerului Finanţelor Publice, ai Ministerului Justiţiei, ai Curţii de Conturi a 

României alături de reprezentanţi ai organismelor profesionale, ai mediului academic şi de 

afaceri. 

Camera Auditorilor Financiari din România a fost reprezentată la Conferinţă de dr. 

Ciprian Teodor Mihăilescu, preşedinte, de conf. univ. dr. Gheorghe Ialomiţianu, prim-

vicepreşedinte al Consiliului şi prim-vicepreşedinte al UPLR, de Florentina Şuşnea, 

vicepreşedinte al Consiliului şi de Adrian Popescu, secretar general al Camerei. 

Lucrările Conferinţei s-au desfăşurat în două sesiuni după cum urmează: 

Prima sesiune a inclus următoarele subiecte: „Etică şi moralitate în profesia liberală” – 

conf. univ. dr. Costi Boby, Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” din Arad; „Aspecte de interes 

privind conformitatea fiscală a profesiilor liberale” – Florentina Şuşnea, prim-vicepreşedinte al 

Consiliului CAFR;  „OUG nr. 88/2018 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în 

domeniul insolvenţei şi a altor acte normative, progres sau regres pentru procedurile de insolvenţă 

aplicabile profesioniştilor” – Csaba Bela Nasz, judecător la Curtea de Apel Timişoara; 

„Substanţa tranzacţiei şi lanţul de valoare” – Alin Irimia, membru în Consiliul Superior al 

Camerei Consultanţilor Fiscali. 

A doua sesiune a avut drept teme: „Premisele şi contextul economic al Marii Uniri din 

1918” – conf. univ. dr. Tamas Szora Attila, Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba-Iulia; 

„Profesiile liberale în interesul public” -  conf. univ. dr. Gheorghe Ialomiţianu, prim-

vicepreşedinte al CAFR şi prim-vicepreşedinte al UPLR; „Consolidare fiscală şi acoperirea 

pierderilor în ţările UE – pârghii de eliminare a dosarului preşurilor de transfer” – Carmen 

Mataragiu, auditor financiar, managing partner PKF Econometrica; „Tendinţe de modificare a 

directivelor europene” – Mariana Vizoli, membru al Consiliului Superior CCF; „Analiza unor 

aspecte ale OUG 88/2018 care a amendat Legea 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei 

şi de insolvenţă. Posibile efecte juridice” – Stan Târnoveanu, prim-vicepreşedinte UNPIR, 

„Profesiile liberale şi economia. Dorinţe şi neputinţe” – Emil Culda, auditor financiar.  
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                              ▪ Evenimente pe plan extern 

 

8. Adunările generale ale membrilor FIDEF 

  9 octombrie 2018, Clermond-Ferrand, Franţa 

 

În data de 9 octombrie 2018 la Clermon-Ferrand, Franţa s-au desfăşurat două 

Adunări Generale ale membrilor FIDEF, respectiv Adunarea Generală Ordinară şi 

Adunarea Generală Extraordinară.  

La aceste evenimente Camera Auditorilor Financiari din România a fost 

reprezentată de Laura Vorniceanu, vicepreşedinte al Consiliului. 

a). Adunarea Generala Ordinară a inclus pe ordinea de zi următoarele  aspecte: 

- Aprobarea  Procesului verbal al adunării generale din data de 27 septembrie 2017; 

- Prezentarea Raportului de activitate pentru anul  2017; 

- Prezentarea financiare anuale 2017, inclusiv a raportului auditorului („comisar de 

conturi”); 

- Prezentarea situaţiei financiare intermediare pentru anul în curs, inclusiv a 

bugetului de activitate şi stabilirea cotizaţiei membrilor pentru anul 2019; 

- Prezentarea evenimentelor viitoare la care vor participa reprezentanţii FIDEF; 

- Informare privind deciziile Consiliului de Administraţie; 

- Propunerea Consiliului de Administraţie şi votul privind componenţa Biroului 

Permanent pentru următorul mandat.  

Începând cu data de 10 octombrie 2018, noua componenţa a Biroului Permanent a 

FIDEF este:  

• Preşedinte: Fatoumata Cisse Sidibe – Mali 

• Vice–preşedinte: Benoit Vanderstichelen – Belgia 

• Vice–preşedinte: Slaheddine Zahaf – Tunisia 

• Secretar: Genevieve Mottard – Canada 

• Trezorier:  Josheph Zorgniotti – Franţa  

• Delegat general: Arnaud Debray – Franţa 

 

Reprezentanţii României la FIDEF sunt: CAFR - membru activ FIDEF, reprezentată 

prin dr. Ciprian Teodor Mihăilescu, preşedinte şi CECCAR -  membru activ şi membru în 

Consiliul de administraţie FIDEF, reprezentat prin Robert Aurelian Şova, respectiv Dorin 

Cosma.  

b). Adunarea Generala Extraordinară a avut înscrise pe ordinea de zi aspecte legate 

de: 

- Revizuirea obiectului statutar al FIDEF, la care s-au adus clarificări de text; 

- Modificarea şi punerea în concordanţă a statutului FIDEF cu regulamentul de 

ordine interioară al FIDEF cu privire la modificările de text menţionate;  

- S-a majorat cotizaţia anuală a membrilor la 800 euro/an/membru;   
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- Planul de activităţi pentru perioada  2019-2021; 

- Au  fost introduse în textul regulamentului precizări care au lărgit scopul 

parteneriatelor FIDEF între „instituţii reprezentative ale profesioniştilor contabili şi/sau 

ale auditorilor din ţări în care se vorbeşte limba franceză şi/sau împărtăşesc cultura 

francofonă”; 

- S-a stabilit ca preşedintele de onoare al FIDEF are dreptul să asiste, cu scop 

consultativ, la şedinţe, aceasta fiind o opţiune şi nu o obligaţie.  

 

 

 

 

            9. Congresul Ordinului Experţilor Contabili 

                  10-12 octombrie 2018, Clermond-Ferrand, Franţa 

 

În perioada 10 - 12 octombrie 2018, la Clermond-Ferrand, Franţa a avut loc cel de-al 73-

lea Congres al Ordinului experţilor Contabili (OEC), care a avut drept temă „Strategie şi 

competenţă pentru dezvoltare”. 

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

Laura Vorniceanu, vicepreşedinte şi de dr. Gheorghe Rusu, membru al Consiliului. 

Lucrările Congresului s-au desfăşurat sub forma a mai multor ateliere, astfel:  

- Atelierul cu tema „În ce măsura informatizarea contabilităţii are impact în organizarea 

cabinetului/firmei de contabilitate şi relaţia sa cu clienţii”. 

- Atelierul cu tema  „Strategia cuceritorilor” – aspecte legate de modul de organizare şi 

dezvoltare a unei societăţi de contabilitate. 

- Atelierul cu tema „ IFRS – actualitate şi modificări cu impact semnificativ”. 

- Atelierul cu tema „Actualitate fiscala”.  

- Atelierul cu tema „Lupta împotriva spălării banilor” – implementarea noii directive 

europene. 

Lucrările Congresului s-au încheiat printr-o Conferinţă în plen, la care au participat, în 

calitate de invitaţi, primul ministru al Franţei - Édouard Charles Philippe şi un reprezentant 

al Comisiei de fiscalitate din cadrul Parlamentul francez. 
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 ACTUALITĂŢI INTRERNAŢIONALE 

 

 

10. Schimbări la International Auditing and Assurance Standards Board 

 

La nivelul International Auditing and Assurance Standards Board (IAASB), există 

unele schimbări, în sensul că Martin Baumann - preşedintele recent ales şi care ar fi trebuit să 

îşi înceapă mandatul la 1 ianuarie 2019, a demisionat.  

Drept urmare, fostul preşedinte, Arnold Schilder care a îndeplinit un mandat de 10 

ani, a preluat conducerea board-ului pentru o perioadă de interimat. Martin Baumann a fost 

presedintele Autorităţii de Supraveghere (PCAOB) din USA şi a lucrat cu IAASB în cadrul 

comitetelor tehnice în ceea ce priveste reglementarile ISA. 

 

Pentru mai multe detalii click aici.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ifac.org/news-events/2018-10/search-influential-leader-chair-iaasb-restart

