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___________________________

2017, dar cu siguranță și 2018 vor fi ani care vor aduce modificări în cadrul
profesiei de auditor financiar, ca urmare a transpunerii la nivel național a
reglementărilor europene în domeniul auditului statutar. Astfel, se va impune
reașezarea profesiei și a rolului organismului profesional, în urma modificărilor
legislative așteptate în cursul anului 2017.
CAFR îşi păstrează competenţa pentru autorizarea și monitorizarea activității de
audit financiar, dar, pentru activitatea de audit statutar, organismul de
supraveghere în interes public a activității de audit statutar va dobândi noi
competențe și atribuții, o parte dintre acestea putând fi delegate către organismul
nostru profesional, aşa cum s-a întâmplat în toate statele europene care au
implementat deja Directiva în cursul anului 2016.
2017 este un an în care se va impune analizarea legislației existente, în corelație cu
noile reglementări. Va fi un proces amplu și pentru a veni în sprijinul
dumneavoastră dar și al așteptărilor mediului de afaceri este necesară dezvoltarea
unei bune comunicări între organismul de supraveghere și Cameră.
Autoritatea de supraveghere are nevoie de expertiza și de bunele practici ale
organismului nostru profesional, dobândite în peste 18 ani de activitate, profesia
având nevoie de certificarea calității serviciilor membrilor noștri prin autoritatea
organismului de supraveghere care, în numele statului, asigură supravegherea
activității de audit statutar.
Din această perspectivă, întrucât un organism al statului va garanta asupra calității
serviciilor desfășurate de către auditorii financiari, privim cu optimism spre anii
care vin, considerând că toate aceste modificări vor fi benefice pentru profesie și
vor spori încrederea utilizatorilor în serviciile de audit financiar.
Cu siguranță, vor exista și multe provocări pe acest drum și se va impune stabilirea
unui mod de lucru clar și concis între organismul profesional și autoritatea de
supraveghere, conform reglementărilor, pentru a evita suprapunerile de atribuții.
CAFR are așteptări ridicate de la autoritatea de supraveghere a activității de audit
statutar, pentru a depune eforturile necesare în a asigura auditorilor financiari
pârghiile necesare desfășurării activității de audit statutar la entitățile de interes
public.
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Rolul CAFR va fi acela de a veni în sprijinul dumneavoastră, prin asigurarea de
ghiduri și îndrumări pentru desfășurarea activității profesionale, dar și prin
reprezentarea profesiei la nivel național și internațional.
Mediul de afaceri, interesul public trebuie să-şi îmbunătățească percepția asupra
serviciilor prestate de membrii noştri, să înțeleagă rolul activității noastre și
beneficiile pe care le putem aduce pentru dezvoltarea economică a entității,

responsabilitățile pe care le avem dar și calitatea serviciilor oferite, lucrând în baza
unor standarde internaționale recunoscute și adoptate și la nivelul celorlalte state
membre ale UE.
Rolul CAFR va fi de a promova profesia și de a atrage noi membri bine pregătiți
care să răspundă așteptărilor profesionale ale clienților de audit.
La nivel organizațional, 2017 va aduce alegerea unui nou Consiliu al CAFR care, cu
siguranță, va continua demersurile întreprinse până în prezent, va propune o
strategie care se va ancora în noile variabile ale profesiei şi va aduce o contribuție
suplimentară la consolidarea rolului organismului profesional.
2017 va aduce schimbări și în activitatea dumneavoastră profesională, schimbări
cerute de mediul exterior și implementate prin reglementările europene și prin
modificările aduse de standardele internaționale de audit și, vorbim aici, cu
precădere de noile cerințe privind raportul de audit și nu numai, pentru că așa cum
cunoașteți la nivelul fiecărui domeniu, cum ar fi piețele supravegheate și
reglementate sau domeniul bancar, există cerințe și exigențe suplimentare la care
trebuie să facem față.
Auditorii financiari înțelegând şi percepând complexitatea cerințelor pentru
perioada următoare trebuie să întreprindă o serie de acțiuni pentru consolidarea
cunoștințelor profesionale şi, pentru a face față exigențelor pieței, să se orienteze
spre colaborarea profesională cu alți colegi din domeniu, la nivel național.
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Auditorii financiari trebuie să caute, să dezvolte și să creeze o cultură a inovației și
a perfecționării la nivelul activității proprii şi al serviciilor furnizate clienților, iar
organizația noastră profesională, în calitatea sa de coordonator al profesiei de
auditor financiar din România, trebuie să vină în sprijinul lor adoptând o cultură a
inovației şi ținând ritmul cu mediul profesional în continuă schimbare.

Camera Auditorilor Financiari din România îşi propune o serie de obiective pentru
anul 2017, menite să răspundă cât mai eficient cerințelor şi necesităților
membrilor săi, dar şi mediului de afaceri şi interesului public, în general.
Aceste obiective sunt derivate şi gândite, totodată, din calitatea Camerei de
membru al unor organizații profesionale renumite în domeniu, la nivel european şi
internațional.
Profesia de auditor financiar din România nu este şi nu poate fi o profesie izolată, ci
trebuie privită în conexiune cu celelalte profesii liberale din ţara noastră şi în
deplină armonie şi concordanță cu legislația comunitară şi cu prevederile
internaționale emise de structurile cu rol de reglementare în domeniu. Într-o
perioadă în care informațiile circulă aproape în timp real, transparența serviciilor,
dialogul cu membrii şi stagiarii, colaborarea cu instituțiile abilitate şi părțile
interesate sunt esențiale.
Pentru anul ce urmează, principalele obiective asumate de organizația noastră
profesională vizează următoarele domenii:
O mai bună informare cu privire la rolul social al profesiei de auditor
financiar în respectarea interesului public
Consolidarea bunei reputaţii a profesiei

Furnizarea de servicii de înaltă calitate membrilor şi stagiarilor în activitatea
de audit financiar
Facilitarea accesului membrilor la programele de dezvoltare profesională
continuă
Transparenţa activităţilor derulate şi a serviciilor oferite
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Întărirea comunicării şi a dialogului cu membrii din teritoriu prin
consolidarea reprezentanțelor regionale
Implicarea activă a Camerei la dezbaterile, evenimentele şi manifestările
interne şi internaţionale, cu scopul de a alinia profesia de auditor financiar
din România la cele mai noi tendinţe şi reglementări profesionale

Structurile Camerei îşi propun să crească vizibilitatea profesiei de auditor financiar
și să îmbunătățească comunicarea cu membrii CAFR prin:
Lansarea unui proiect de atragere a tinerilor către profesie.
Creşterea numărului de comunicate/ştiri/ articole/ informări publicate pe siteul www.cafr.ro, în InfoAudit, pe paginile de Facebook şi LinkedIn ale CAFR şi în
revistele de specialitate ale Camerei.
Organizarea unei serii de evenimente pentru promovarea profesiei, cum ar fi:
- Organizarea celui de-al V-lea Congres al Profesiei de Auditor Financiar
din România la Bucureşti, în data de 3 noiembrie 2017;
- Organizarea unor evenimente zonale pentru promovarea profesiei;
- Continuarea organizării întâlnirilor cu membrii CAFR în teritoriu;
- Organizarea Conferinței ordinare a CAFR și a Zilei Naționale a Auditorului
Financiar din România;
Iniţierea unui sondaj de opinie privind comunicarea cu membrii şi stagiarii
Camerei şi implementarea de măsuri pe baza rezultatelor acestuia.
Realizarea de Ghiduri și îndrumări pentru membrii CAFR și pentru beneficiarii
serviciilor de audit, cu privire la noile cerințe profesionale impuse de
standardele de audit și de reglementările europene.
Elaborarea unui ghid/îndrumar cu privire la cerințele specifice ale
Regulamentului Parlamentului European și al Consiliului 2014/537 privind
cerințele specifice referitoare la auditul statutar al entităților de interes public și
de abrogare a Deciziei Comisiei 2005/909/CE.
Analizarea şi propunerea de soluţii practice pentru problemele cu care se
confruntă membrii Camerei şi o atitudine proactivă în abordarea unor potențiale
probleme soluționate cu ajutorul Comitetelor de lucru.
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Traducerea și publicarea online a modificărilor aduse edițiilor 2016-2017 a
Manualelor Federației Internaționale a Contabililor și a Codului Etic al
Profesioniștilor Contabili, ediția 2016.
Publicațiile CAFR:
Începând cu anul 2017 revista „Audit Financiar” va fi publicată trimestrial,
respectiv în lunile februarie, mai, august și noiembrie.
Activități suport legate de calitatea de membru sau stagiar CAFR.

Corelarea Regulamentului de organizare și funcționare a CAFR și a legislației
Camerei cu noile reglementări naționale și cu reglementările adoptate de
autoritatea de supraveghere în interes public a activității de audit statutar –
proces amplu care se va întinde cel puțin pe parcursul anului 2017 și care va
cuprinde o analiză de ansamblu a întregului cadru normativ adoptat de CAFR.
Finalizarea şi adoptarea Regulamentului privind reglementarea sistemului de
investigație și disciplină pentru auditorii financiari, membri ai Camerei
Auditorilor Financiari din România şi diseminarea acestuia în cadrul întâlnirilor
de lucru, prin intermediul newsletter-ului InfoAudit, precum și în cadrul
cursurilor de pregătire profesională.
În ceea ce privește organizarea internă a CAFR: stabilirea unor proceduri clare
privind identificarea riscurilor la nivelul organizației, precum şi la nivelul
birourilor/departamentelor/reprezentanțelor.
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Elaborarea cadrului general de organizare a controlului intern în cadrul CAFR.

Promovarea şi îmbunătățirea procesului de formare profesională continuă
pentru membrii Camerei şi facilitarea procesului de învățare pentru stagiari, cu
accent deosebit asupra calității, va asigura o creștere a credibilității profesiei
prin atingerea obiectivelor strategice ale Camerei.
Atragerea de noi stagiari și formarea viitorilor membri CAFR.
Menținerea unor standarde înalte de acces la profesie pentru testul de acces la
stagiu şi examenul de competenţă profesională.
Elaborarea unor broșuri care să cuprindă modele de subiecte cu rezolvări, care
au fost date sau propuse la testul de acces la stagiu şi la examenul de competenţă
profesională, pentru a facilita accesul pentru mai multe persoane interesate.
Facilitarea procesului de învățare pentru examenul de competenţă profesională,
prin continuarea includerii în cadrul programului de pregătire profesională
anuală a unor modele de subiecte care au fost date sau propuse la examenele
organizate în anii anteriori şi explicarea rezolvărilor.
Menținerea unui sistem unitar de pregătire profesională cu o tematică actuală
care să răspundă cerințelor naționale, europene și internaționale, în materie de
contabilitate și audit financiar, utilă auditorilor și stagiarilor.
Creșterea calității serviciilor prin formarea profesională continuă, obiectivul
principal fiind ca auditorii să îşi dezvolte şi să îşi mențină competențele şi
aptitudinile prin efectuarea unei pregătiri profesionale necesare, conform
cerințelor interesului public, pentru a furniza servicii de înaltă calitate care să
răspundă nevoilor clienților, angajatorilor şi altor părţi interesate.
Organizarea de seminarii şi cursuri în domenii de interes pentru membrii şi
stagiarii Camerei, în colaborare cu alte organisme profesionale naționale.
Continuarea organizării de sesiuni de instruire privind pregătirea profesională
continuă a auditorilor în domeniul prevenirii şi combaterii spălării banilor și
finanțării terorismului.
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Mai multe cursuri nestructurate pentru auditori disponibile pe platforma
e-learning.
Creșterea gradului de acces la informațiile care vizează pregătirea profesională.
Eficientizarea procesului de depunere a documentelor de pregătire profesională
on line, prin introducerea datelor direct pe site-ul Camerei. Astfel se vor
minimiza timpul şi resursele alocate, riscul completărilor eronate, iar membrii
CAFR vor primi confirmarea înregistrării automat.

Scopul principal al acestei direcții strategice constă în alinierea activităților
Departamentului de Monitorizare, Control şi Competenţă Profesională (DMCCP)
din cadrul Camerei, la noile cerințe profesionale şi de reglementare, astfel încât
sistemul de revizuire a calității serviciilor de audit organizat de CAFR să fie mai
eficient și să răspundă mai bine nevoilor din acest domeniu de activitate.
În acest sens, în vederea asigurării controlului calității activității de audit financiar la nivelul Camerei, pe parcursul anului 2017, avem în vedere următoarele:
Transparența procesului de monitorizare, realizată prin eliminarea oricăror
posibile suspiciuni cu privire la integritatea şi competenţa echipelor de inspecţie
ale DMCCP şi asigurarea transparenţei rezultatelor inspecţiilor de calitate care
va include, de asemenea, aducerea la cunoştinţa membrilor verificați a existenței
unei platforme de comunicare directă cu membrii Consiliului CAFR, securizate
din punct de vedere al confidențialității datelor şi informațiilor.
Îmbunătățirea modului de programare a revizuirilor calității activității de audit
financiar și a altor activități desfășurate de membrii Camerei şi creşterea calităţii
actului profesional de monitorizare.
Iniţierea unor întâlniri între reprezentanţii DMCCP şi departamentul de control
al autorităţii de supraveghere, în vederea armonizării procedurilor şi obiectivelor de control.
Participarea departamentului de specialitate al Camerei la efectuarea de analize
şi investigaţii pentru soluţionarea, în conformitate cu prevederile Codului Etic, a
unor sesizări, solicitări şi reclamaţii din partea instituţiilor publice, a auditorilor
financiari, a altor persoane fizice şi juridice interesate.
Consolidarea modului de derulare a inspecțiilor de calitate, prin extinderea
abordării bazate pe gradul de adecvare a probelor de audit existente în dosarul
de audit, având în vedere raționamentul profesional al auditorului financiar.
Mediatizarea acțiunilor de control al calității derulate şi îmbunătățirea modului
de comunicare cu auditorii financiari.
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Receptivitatea la nevoile membrilor CAFR, astfel încât să fie atins scopul final al
acțiunilor întreprinse de DMCCP, şi anume: creșterea calității serviciilor oferite
de membrii Camerei.

Extinderea responsabilităților filialelor, în vederea facilitării procesului de depunere a documentelor vizând pregătirea profesională, eliminând astfel costurile
de deplasare ale membrilor Camerei.
Eficientizarea şi simplificarea procesului de raportare şi îndeplinire a obligațiilor
membrilor faţă de Cameră (depunerea rapoartelor de activitate, obţinerea vizei
anuale, depunerea declaraţiilor privind bună reputaţie, plata cotizaţiilor anuale
etc.).
Sprijinirea stagiarilor în identificarea potențialilor îndrumători de stagiu, crearea unor relaţii de colaborare între aceştia şi creşterea calităţii procesului de
pregătire şi formare pe perioada stagiului.
Organizarea de cursuri și seminarii de pregătire profesională structurată și
nestructurată la nivel regional.
Furnizarea de sprijin echipelor de revizuire a controlului calităţii din cadrul
CAFR în organizarea misiunilor de verificare planificate la nivel regional, astfel
încât acestea să se poată desfășura în condiții optime pentru membrii inspectaţi.
Informarea periodică a membrilor din teritoriu cu privire la activitățile întreprinse de Cameră, la noile hotărâri adoptate, la datele de predare a diferitelor
documente de evidenţă sau activitate, la modificări aduse pentru plata cotizațiilor, la organizarea cursurilor, la perioadele de înscriere la examene, cursuri,
stagiu, la organizarea unor evenimente importante (Conferinţa anuală, Congres,
Ziua Naţională a Auditorului Financiar, seminarii organizate în colaborare cu
diverse instituții etc.).
Sprijinirea membrilor din teritoriu în identificarea şi crearea unor posibilităţi de
colaborare, în vederea facilitării obţinerii contractelor de audit şi creşterii calităţii serviciilor oferite clienţilor.
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Promovarea la nivel local şi regional a Camerei Auditorilor Financiari din
România și a profesiei de auditor financiar.

Colaborarea cu organismul de supraveghere în interes public a activității de
audit statutar.
Consolidarea colaborării cu Ministerul Finanțelor Publice, cât şi cu alți
reglementatori și instituții ale statului, pentru a asigura un cadru legislativ optim
și coerent, cât și pentru a asigura pârghiile legislative necesare desfășurării
activității de audit financiar.
Organizarea de acţiuni şi evenimente comune în parteneriat cu mediul academic,
de afaceri şi instituţional din România, menite să asigure o bună informare şi
pregătire a auditorilor financiari.
Participarea la evenimentele şi acţiunile organizaţiilor profesionale
internaţionale la care CAFR este membru: IFAC, Accountancy Europe, FIDEF,
IAAER, alături de susţinerea relaţiilor cu alte instituţii cu rol de reglementare,
precum Banca Mondială şi Comisia Europeană.
Aderarea ca membru definitiv în cadrul Proiectului Common Content şi creşterea
cooperării în cadrul Forumului Strategic pentru Profesia Contabilă.
Continuarea bunelor relaţii de cooperare şi schimb de experienţă cu organismele
profesionale interne şi internaţionale cu care CAFR are încheiate acorduri de
colaborare.
Participarea și implicarea în acțiunile și evenimentele organizate de Comisia
Europeană sau de alte instituții și organisme profesionale interne și
internaționale, referitoare la adoptarea propunerilor legislative de reformă a
auditului statutar.
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Identificarea de domenii de colaborare şi realizarea schimbului de informaţii şi
bune practici între Cameră şi alte organisme profesionale din domeniu, din ţări
membre al Uniunii Europene şi ale Federaţiei Internaţionale a Contabililor.
Continuarea colaborării cu organismele profesionale cu care Camera a încheiat
Acorduri de Cooperare: ACCA, Institutul Contabililor Autorizaţi din Scoţia (ICAS),
Institutul Contabililor Autorizaţi din Anglia şi Ţara Galilor (ICAEW), Institutul
Contabililor Publici Autorizaţi din Bulgaria (IDES), Camera Auditorilor din
Ungaria (MKVK), Uniunea Auditorilor din Ucraina, Camera Auditorilor din
Azerbaidjan, Asociaţia Contabililor şi Auditorilor din Republica Srpska, Asociaţia
Contabililor şi Auditorilor Profesionişti din Republica Moldova (ACAP), Camera
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Auditorilor din Lituania, Institutul Naţional al Profesioniştilor Contabili, Managerilor Financiari şi Economiştilor din Rusia (NIPA), Colegiul Auditorilor din
Rusia (RCA) şi cu alte organisme profesionale relevante din străinătate: Ordinul
Experţilor Contabili din Franţa (OEC), Compania Naţională a Auditorilor din
Franţa (CNCC), Camera Naţională a Auditorilor Statutari din Polonia (KIBR) etc.

