1 9 9 9 – 2 0 1 9

20

Împreuna pentru profesie

Programul de activitate
al Consiliului Camerei Auditorilor
Financiari din România
pentru anul 2019

CAFR / 2019

1

Imagine de ansamblu
„Viitorul aduce noi oportunități pentru profesia de auditor financiar pentru a servi
mai bine companiilor, economiilor și României și pentru a direcționa piața spre
obiective colective de dezvoltare durabilă. Viitorul ne cere să fim pregătiți și suntem
gata să gândim și să acționăm acum.
Stabilitatea, fiabilitatea și încrederea sunt valorile care clădesc succesul organizației
noastre cu o tradiție de 20 de ani.
Aniversarea celor 20 de ani de activitate a CAFR de la înființarea în anul 1999 ne
onorează și ne obligă în același timp. Nu am ezitat niciodată să ascultăm sugestiile
și să ne adaptăm doleanțelor membrilor noștri; să ne împărtășim experiențele cu
dumneavoastră și să ne asumăm pionieratul în profesia noastră. Ceea ce sper că
vom construi în această perioadă este stabilirea unei temelii pentru următorii 20 de
ani, bazându-ne pe sprijinul constant al membrilor noștri și pasiunea de a găsi noi și
valoroase modalități de a gestiona activitatea lor.”
Ciprian Mihăilescu, președintele CAFR

Aniversarea a 20 de ani marchează o piatră de hotar importantă pentru organismul nostru
profesional ce își propune să continue contribuția la creșterea prestigiului membrilor săi și
să își consolideze capacitatea organizațională, pentru a putea răspunde prompt și eficient
solicitărilor și nevoilor acestora.
Schimbarea este laitmotivul multor organizații profesionale din domeniul auditului – mai ales
din perspectiva înființării și funcționării organismelor de supraveghere la nivel național dar și
a reglementărilor care sunt permanent actualizate, îmbunătățite sau modificate. Orice se va
întâmpla în viitor, organizațiile profesionale devin din ce în ce mai complexe și dinamice,
rolul și mandatul lor continuând să evolueze.
Camera Auditorilor Financiari din România își propune să adopte această viziune
evoluționistă, pe care să își construiască direcțiile strategice de dezvoltare ale anului 2019.
CAFR este membru al Federației Internaționale a Contabililor iar programul de conformitate
al membrilor IFAC servește interesului public prin promovarea adoptării și sprijinirii
implementării standardelor internaționale privind contabilitatea, auditul, etica și educația din
sectorul privat și public, precum și stabilirea unor mecanisme și strategii de asigurare a
calității. Declarațiile de obligații ale membrilor (SMO) servesc drept cadru pentru
organizațiile profesionale de contabilitate (PAO) credibile și de înaltă calitate, orientate spre
satisfacerea interesului public.
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Astfel, au fost reglementate și dezvoltate activitățile pentru care CAFR este autoritate
competentă pentru menținerea statutului de membru IFAC dar și pentru menținerea
relevanței și sustenabilității financiare a organismului nostru profesional.
La nivel european, suntem, de asemenea, membri ai organizației reprezentative Accountancy Europe, care a decis să nu se mai implice în activitatea de reglementare,
deoarece într-un mediu globalizat, profesia este avantajată să lucreze cu un singur set de
standarde de înaltă calitate. Organismul regional european reunește 50 de organisme
profesionale din 37 de state care reprezintă aproape 1 milion de profesioniști contabili,
auditori și consultanți. Având peste 500 de părți interesate în instituțiile UE, în mediul de
afaceri, în administrațiile publice, ONG-uri și în societatea civilă, Accountancy Europe
transpune experiențele zilnice ale acestora în luări de poziții în cadrul dezbaterilor strategice
europene din domenii în care profesia contabilă poate contribui semnificativ, și anume:
raportare și transparență, audit, bune-practici de guvernare și sustenabilitate, finanțe și
investiții, fiscalitate și probleme profesionale.
La nivel național, organismele profesionale joacă un rol important în consolidarea eficacității
și funcționării eficiente a operațiunilor de afaceri dar și al economiei României în general. În
contextul legislativ actual, este important ca organismele profesionale să rămână unite și să
reprezinte adecvat nevoile membrilor lor. Institutele naționale trebuie să promoveze profesia
pe plan intern, astfel încât persoanele cu cele mai bune calificări, la curent cu ultimele
tendințe și standarde profesionale să ofere servicii relevante, conform așteptărilor pieței.
Organismele profesionale pot contribui, efectiv și eficient, la viitorul profesiei pe plan local.
Prestigiul Camerei este reprezentat de cumulul profesionalismului și independenței
membrilor săi, demonstrate în implementarea misiunilor de audit prin elaborarea unor
rapoarte de calitate, în strânsă conformitate cu exigențele Standardelor Internaționale de
Audit și ale Codului Etic al profesiei.
O caracteristică distinctă a profesiei noastre 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 financiarcontabilă, reprezentați ai investitorilor 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.
Ca organizație profesională reprezentativă a auditorilor financiari din România, CAFR își
propune să vină în sprijinul membrilor oferindu-le acestora direcțiile strategice necesare,
instrumentele și cunoștințele care să îi călăuzească spre succes profesional.
Pentru a ne îndeplini viziunea, ne propunem ca strategia viitoare să aibă la bază patru
priorități: Dezvoltare, Cunoștințe, Procese și Poziționare.
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Priorități strategice

Dezvoltare

Poziționare

Cunoștințe

Procese

I. DEZVOLTARE
Suntem martorii unei evoluții fervente a mediului economic - schimbarea tehnologică,
interconectivitatea economică și competiția pentru talente. Aceste forțe, atunci când sunt luate
împreună, creează un mediu de lucru complex și provocator pentru profesia contabilă. Ele
plasează noi cerințe privind competențele și rolurile profesionale ale auditorilor.
De aceea rolul nostru este de a facilita conexiunea dintre profesioniști și profesie. În
practică, aceasta se transpune prin asigurarea unei pregătiri profesionale continue a
membrilor, care să reflecte tehnologia și tendințele la zi; influențarea și dezbaterea cu
privire la necesitatea aplicării standardelor de audit, etică și a reglementărilor naționale în
materie de audit financiar, precum și asigurarea unei mediu favorabil comunicării și
schimbului de informații, procese și idei.
Avem ocazia semnificativă de a ne ajuta membrii să adopte și să se adapteze noilor
tehnologii și epocii digitale. Putem, de asemenea, să închidem decalajul dintre conformare
și consultare.
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 EXTINDEREA ARIEI DE ACTIVITATE A AUDITORILOR
FINANCIARI
Consiliul Camerei Auditorilor Financiari din România caută permanent noi oportunități de a
extinde piața de audit financiar. Astfel, executivul CAFR a întreprins un studiu în rândul
autorităților de reglementare și al agențiilor naționale care gestionează operatori economici,
în vederea demarării unor discuții menite să identifice posibilele nevoi ale acestora, care s-ar
putea materializa în furnizarea de servicii din sfera auditului de către membrii Camerei.

 CALITATE
 Participarea în cadrul seminariilor de lucru din grupul Quality Assurance Network
este o oportunitate pentru organismele profesionale din regiune de a împărtăși din
propria experiență, de a inova și de a dezvolta strategii pentru a crește calitatea în
sfera auditului și pentru a spori încrederea în raportările financiare pentru obținerea
unui grad și mai mare de încredere a investitorilor.
 Participarea în cadrul comisiilor tehnice la întâlniri tematice cu Oficiul Național de
Prevenire și Combatere a Spălării Banilor, Direcția Generală Anticorupție, ASPAAS.
 Inițierea unor întâlniri cu Departamentele de control din cadrul O.N.P.C.S.B. și
ASPAAS, în vederea armonizării procedurilor și obiectivelor de control.
 Urmărirea în cadrul procesului de derulare a inspecțiilor a gradului de respectare a
prevederilor Normelor adoptate prin Hotărârea nr. 68/2015 a CAFR cu privire la
prevenirea și combaterea spălării banilor, precum și raportarea rezultatelor
controalelor de calitate către O.N.P.C.S.B. conform protocolului existent între cele
două organisme.
 Îmbunătățirea modului de programare a revizuirilor calității activității de audit
financiar și a altor activități desfășurate de membrii Camerei.
 Participarea la efectuarea de analize și investigații, pentru soluționarea, în
conformitate cu prevederile Codului etic, a unor sesizări, solicitări și reclamații din
partea instituțiilor publice, auditorilor financiari, altor persoane fizice și juridice
interesate.
 Creșterea calității actului profesional de monitorizare.
 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.
 Asigurarea transparenței în ceea ce privește rezultatele inspecțiilor.
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II. CUNOȘTINȚE
Dezvoltarea profesională continuă este recunoscută ca fiind fundamentală pentru
îmbunătățirea standardelor și a competențelor individuale dar și ale piețelor, în general.
Avem obligația morală și profesională de a ne angaja într-un proces de autoperfecționare
continuă și de a ține pasul cu noutățile ce influențează atât activitatea profesională, cât și
nivelul calității serviciilor oferite.

Creșterea calității serviciilor prin pregătirea profesională continuă
Alinierea programului de pregătire profesională la cerințele internaționale ale
noului standard de educație IES 7 al IFAC şi ale proiectul Common Content
O mai bună monitorizare a pregătirii profesionale nestructurate și eficientizarea
procesului de depunere a documentelor
Promovarea acțiunilor CAFR în domeniul pregătirii profesionale
Elaborarea de propuneri de amendare a reglementărilor și normelor în vigoare,
conform legislației aplicabile, adoptate la nivel național

Formare profesională pe subiecte de actualitate, armonizate conform ultimelor tendințe și standarde profesionale în cadrul Academiei de pregătire profesională a CAFR
Perfecționarea experiențelor de formare și învățare, care să îi ajute pe membri să
furnizeze recomandări în sectoarele de activitate în care activează

 COMBATEREA TERORISMULUI
Și în anul 2019 Camera Auditorilor Financiari din România va continua să organizeze, în
colaborare cu Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor (ONPCSB),
seminariile cu tema „Seminar de instruire profesională pe teme de combatere a spălării
banilor”. Bucurându-se de un larg interes în rândul auditorilor financiari, acestea vor aborda
subiecte precum:
 cadrul legal în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor/finanțării terorismului;
 cunoașterea clientelei și monitorizarea relației de afaceri;
 sistemul de luptă împotriva spălării banilor și finanțării terorismului;
 sistemul de raportare on-line.
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III. PROCESE
 ASISTENȚĂ pentru membri
Dialog permanent cu membrii și oferirea de răspunsuri prompte la solicitările și nevoile
semnalate în piață.

 INSTRUMENTE de interes pentru membri
Dezvoltarea produselor și serviciilor care oferă asistență în diferite domenii de activitate:
 soft de audit;
 publicarea de ghiduri în domeniu (Ghid privind aplicarea ISA de către IMM-uri,
Ghidul ICAS, Ghid privind implementarea standardelor internaționale de audit
intern, documente de îndrumare).

IV. POZIŢIONARE
 COMUNICARE ŞI VIZIBILITATE
Structurile Camerei își propun să crească vizibilitatea profesiei de auditor financiar și să
îmbunătățească comunicarea cu membrii CAFR prin:
 Creșterea numărului de comunicate/ știri/ articole/informări publicate pe site-ul
www.cafr.ro, în InfoAudit, pe paginile de Facebook și LinkedIn ale CAFR și în
revistele de specialitate ale Camerei.
 Organizarea unor serii de evenimente pentru promovarea profesiei.
 Implementarea unui sondaj de opinie privind percepția asupra CAFR dar și
necesitățile membrilor.
 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.
 Intenția de a dezvolta platforma IT a CAFR astfel încât comunicarea să se desfășoare
preponderent în plan virtual (i.e. caiet de stagiu virtual, evaluări online, spațiul
virtual, membrii își vor putea păstra evidența fișei de pregătire profesională pe site
direct, declarația se va completa virtual, ca și raportul anual personal împreună cu
declarația de bună reputație, acordarea vizei anuale se va simplifica în acest fel,
platforma va putea semnala plata obligațiilor etc.).
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 Soluții practice pentru problemele cu care se confruntă membrii Camerei cu ajutorul
Comitetelor de lucru.
 Traducerea și publicarea Ghidurilor și documentelor de îndrumare emise de IFAC și
Accountancy Europe.
 Promovarea profesiei de auditor financiar în cadrul emisiunilor televizate cu profil
economic și al evenimentelor conexe.

 COLABORARE INSTITUȚIONALĂ


Îmbunătățirea relației cu ASPAAS.



Consolidarea colaborării cu Ministerul Finanțelor Publice și 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.



Dezvoltarea de relații cheie cu alte organizații profesionale, reprezentative
pentru profesie (CAFR- ANEVAR-CCF).



Organizarea de acțiuni și evenimente comune în parteneriat cu mediul
academic, de afaceri și instituțional din România, menite să asigure o bună
informare și pregătire a auditorilor financiari.



Participarea

la

evenimentele

și

acțiunile

organizațiilor

profesionale

internaționale al căror CAFR este membru: IFAC, Accountancy Europe, FIDEF,
IAAER, alături de susținerea relațiilor cu alte instituții cu rol de reglementare,
precum Banca Mondială și Comisia Europeană.


Participarea la dezbaterile din cadrul Forumului Strategic pentru Profesia
Contabilă.



Continuarea bunelor relații de cooperare și schimb de experiență cu
organismele profesionale interne și internaționale cu care CAFR are încheiate
acorduri de colaborare.



Participarea și implicarea în acțiunile și evenimentele organizate de Comisia
Europeană sau alte instituții și organisme profesionale interne și internaționale
referitoare la adoptarea propunerilor legislative de reformă a auditului statutar.



Identificarea de domenii de colaborare și realizarea schimbului de informații și
bune practici între Cameră și alte organisme profesionale din domeniu, din țări
membre al Uniunii Europene și ale Federației Internaționale a Contabililor.
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 REPREZENTANȚELE CAFR


Crearea unei infrastructuri comune în teritoriu prin parteneriatul CAFRANEVAR-CCF în vederea înființării unui centru comun de accesare a resurselor
și informațiilor.



Organizarea de cursuri și seminarii de pregătire profesională la nivel regional.



Informarea periodică a membrilor din teritoriu cu privire la activitățile
întreprinse de Cameră, la noile hotărâri adoptate, la datele de depunere a
diferitelor documente de evidență sau activitate, la modificări aduse pentru
plata cotizațiilor, la organizarea cursurilor, la perioadele de înscriere la cursuri,
la organizarea unor evenimente importante (Conferința anuală, Congres, Ziua
Națională a Auditorului Financiar, seminarii organizate în colaborare cu
diverse instituții etc.).



Sprijinirea membrilor din teritoriu în identificarea și crearea unor posibilități
de colaborare, în vederea facilitării obținerii contractelor de audit și a creșterii
calității serviciilor oferite clienților.



Promovarea la nivel local și regional a Camerei Auditorilor Financiari din
România și a profesiei de auditor financiar.
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