DECEMBRIE 2014

Mesajul Consiliului Camerei Auditorilor
Financiari din România cu prilejul Anului Nou
Dragi colegi auditori financiari şi stagiari,
În pragul sărbătorilor de Crăciun şi a noului an 2015 Consiliul Camerei Auditorilor Financiari din
România vă adresează mulţumiri pentru profesionalismul și implicarea demonstrate în derularea
misiunilor de audit pe care vi le-aţi asumat şi, totodată, pentru standardul ridicat al calităţii serviciilor
prestate clienţilor.
Apreciem în mod deosebit sprijinul pe care auditorii financiari îl acordă membrilor noului Consiliu
prin participarea în ceea ce se doreşte a se înfăptui în continuare, arătându-se dispuşi să ajute Camera
atât în cadrul unor grupe de lucru, cât și în proiectele inițiate împreună cu unele departamente.
Vă asigurăm de deschiderea noastră deplină spre comunicare şi transparenţă, pentru binele profesiei
noastre.
Vă urăm ca în noul an să vă bucuraţi de sănătate și de multe realizări în plan profesional şi personal
alături de cei dragi.

La Mulţi Ani!
Lect. univ. dr. Gabriel Radu
Preşedintele Camerei Auditorilor Financiari din România

Consiliul CAFR

Consiliul
Camerei Auditorilor Financiari din România
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1. Lect. univ. dr. Gabriel Radu
– preşedinte
e-mail: gabriel.radu@cafr.ro

7. Prof. univ. dr. Tatiana Dănescu – membru
e-mail: tatiana.danescu@gmail.com
e-mail: tatiana.danescu@cafr.ro

2. Dr. Ciprian-Teodor Mihăilescu
– prim-vicepreşedinte
e-mail: ciprian.mihailescu@cafr.ro

8. Ana Dincă – membru
e-mail: ana.dinca@auditone.ro
e-mail: ana.dinca@cafr.ro

3. Iosif Cornel Kameniczki – vicepreşedinte
e-mail: cornel.kameniczki@cafr.ro

9. Dr. Elena Iordache – membru
e-mail: emillia.iordache@mfinante.ro
e-mail: elena.iordache@cafr.ro

4. Dr. Clemente Kiss – vicepreşedinte
e-mail: clemente.kiss@cafr.ro
5. Lect. univ. dr. Mirela Păunescu
– vicepreşedinte
e-mail: mirela.paunescu@cafr.ro
6. Conf. dr. Daniel Botez – membru
e-mail: daniel63331@yahoo.com
e-mail: daniel.botez@cafr.ro

Președintele de onoare
Prof. univ. dr. Horia Neamţu
e-mail: horia.neamtu@cafr.ro

10. Ioan Minda – membru
e-mail: mindaexpert@yahoo.com
e-mail: ioan.minda@cafr.ro
11. Scarlat Orzescu – membru
e-mail: mircea.orzescu@mior.ro
e-mail: mircea.orzescu@cafr.ro

Comisia de auditori statutari
Prof. univ. dr. Eugeniu Țurlea, președinte
e-mail: eturlea@yahoo.com
Anişoara Nacu, auditor financiar, membru
e-mail: contexan@gmail.com
Mihai Manolache, auditor financiari, membru
e-mail: smmanolache@yahoo.com

Programul de acțiuni al Consiliului Camerei în perioada
2014-2017
În spiritul documentelor strategice adoptate și al programelor formulate la Conferința anuală din 27
septembrie 2014 și pe baza programelor supuse atenției cu ocazia depunerii candidaturilor, precum și
a aspectelor și problemelor rezultate în primele luni de activitate, Consiliul a elaborat un program
propriu, coerent, privind acțiunile ce urmează a fi întreprinse în sprijinul profesiei. Corespunzător
acestui program, fiecare membru al Consiliului Camerei și-a asumat un domeniu de acțiuni a căror
înfăptuire o urmărește prioritar.
Între obiectivele prevăzute pot fi enumerate cele vizând consolidarea încrederii în activitatea
auditorului financiar, integrarea deplină a auditorului financiar român în sistemul și practica
europeană prin transpunerea și aplicarea reglementărilor europene în domeniu, creșterea calității
serviciilor de audit, inclusiv prin monitorizarea pieței de audit, eliminarea concurenței neloiale,
perfecționarea programelor anuale de pregătire profesională, îmbunătățirea comunicării dintre
Cameră și alte organisme/instituții profesionale din țară și la nivel internațional, perfecționarea
managementului intern al Camerei.
Programul de acțiuni al Consiliului va fi publicată integral pe site-ul Camerei, www.cafr.ro.

În atenţia membrilor CAFR
Raportul anual de activitate aferent anului 2014 se completează şi se transmite până la data de 31
martie 2015.
ATENȚIE! Formularul de raport privind activitatea desfășurată în anul 2014 va fi operațional
începând cu data de 2 februarie 2015, întrucât prin Hotărârea Consiliului CAFR nr. 74 din 18
decembrie 2014 acest formular a fost modificat ca urmare a necesității includerii unor informații
importante privind piața serviciilor de audit, necesare pentru programul 2014-2017 asumat de
Consiliul Camerei. Pentru perfectarea acestui formular s-a procedat și la consultarea unui număr de
20 de firme de audit, precum și a unor auditori persoane fizice la nivel national.
Completarea formularului se va realiza pe site-ul Camerei: www.cafr.ro, în spaţiul privat dedicat
membrilor CAFR - raportul anual de activitate. Folosiţi username-ul şi parola personală.
Pentru detalii, contactaţi Departamentul de servicii pentru membri, la telefon 021 410 74 43 int.
107/108, 0749 011 145 sau la e-mail: servicii.membri@cafr.ro
NU UITATI! Solicitarea vizei anuale va fi însoțită de raportul anual (semnat și datat).

Page | 3

Actualizarea datelor personale
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Pentru o mai bună legătură cu Camera Auditorilor Financiari din România sunteţi rugaţi să ne transmiteţi orice modificare privind schimbarea numelui, a adresei, a statutului de activ/ non-activ sau a
statutului de angajat, asociat sau administrator al unei societăţi de audit financiar.
În acest sens, Camera vă solicită să actualizați, până la data de 31.03.2015, informațiile cuprinse în
Registrul public electronic, privind statutul de membru la data de 31.12.2014.
Contactaţi Departamentul de servicii pentru membri, la telefon 021.410.74.43 interior 107/108,
0749.011.145 sau e-mail: servicii.membri@cafr.ro.

Informații utile
Vă rugăm sa consultați următoarele informații actualizate la nivelul CAFR:
a) Legislație – Ultimele hotărâri ale Consiliului CAFR - http://www.cafr.ro/legislatie.php
b) Actualizarea Registrului public electronic al auditorilor financiari http://www.cafr.ro/sectiune.php?id=26
c)Actualizarea Listei auditorilor financiari, persoane fizice și juridice, care pot audita fonduri
europene și alte fonduri nerambursabile de la alți donatori. - http://www.cafr.ro/sectiune.php?id=1027

Sărbătorirea Zilei Naţionale
a Auditorului Financiar din România
În acest an, Ziua Naţională a Auditorului Financiar – 26 octombrie – a fost marcată, conform hotărârii
Consiliului CAFR, prin întâlniri profesionale festive organizate în 9 locaţii din ţară în perioada 24-28
octombrie a.c. La evenimente – la care au participat numeroşi auditori financiari şi stagiari din localităţile respective şi din zonele învecinate – au fost prezenţi lect. univ. dr. Gabriel Radu, preşedintele
Camerei şi dr. Clemente Kiss, vicepreşedinte al Consiliului – la Cluj-Napoca; prof. univ. dr. Horia
Neamţu, preşedinte de onoare şi conf. univ. dr. Daniel Botez, membru al Consiliului – la Bucureşti;
prof. univ. dr. Tatiana Dănescu, membru al Consiliului – la Braşov; Scarlat Orzescu, membru al
Consiliului – la Iaşi; Ana Dincă, membru al Consiliului – la Craiova; Ioan Minda, membru al
Consiliului – la Timişoara; dr. Ciprian-Teodor Mihăilescu, prim-vicepreşedinte al Consiliului – la
Piteşti; Iosif Cornel Kameniczki, vicepreşedinte al Consiliului – la Baia Mare; lect. univ. dr. Mirela
Păunescu, vicepreşedinte al Consiliului – la Constanţa.
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În Mesajul Consiliului Camerei adresat auditorilor financiari, citit cu acest prilej, se spune, printre
altele:
„Principalul nostru obiectiv îl reprezintă apropierea Camerei – ca organizaţie profesională – de membrii săi, de
problemele şi dificultăţile pe care aceştia le întâmpină în activitatea de zi cu zi. Cu alte cuvinte, Camera va deveni portdrapelul intereselor şi cerinţelor membrilor, astfel încât aceştia să recunoască în organizaţia lor profesională un sprijin de nădejde.
Câteva acţiuni le considerăm noi a fi prioritare. Astfel, avem în vedere crearea condiţiilor pentru prestarea
activităţii de audit la cel mai înalt nivel de calitate şi profesionalism. Pentru aceasta vom asigura, pe de o parte,
exigenţa profesională necesară pentru dobândirea calităţii de auditor şi asigurarea condiţiilor pentru o bună şi
utilă pregătire profesională continuă a membrilor şi, pe de altă parte, vom oferi suport legal pentru toţi membrii
care ne vor solicita ajutor în clarificarea unor aspecte practice ivite în activitatea concretă de audit.
De asemenea, vom pune accent şi vom încuraja comunicarea cu instituţiile, cu mediul academic şi organizaţii
profesionale, ghidându-ne după principiul ca, înaintea marilor probleme ale profesiei, să fim uniţi, constructivi şi
cu convingerea că astfel putem facilita obţinerea cât mai multor beneficii pentru profesie. Cu deosebire, vom
acţiona pentru a dezvolta şi moderniza cadrul de funcţionare al profesiei prin asigurarea unei legislaţii
transparente, coerente şi corecte, conformă cu principiile şi exigenţele europene în materie.
Cuvântul de ordine va fi pentru noi asigurarea prestigiului profesiei. Iar pentru aceasta vom deschide larg căile
de dialog cu toţi membrii noştri, vom întreprinde măsuri pentru a evita conflicte de interese şi a promova un
climat corect pe piaţa concurenţială a auditului.
Fireşte, pentru succesul acestor acţiuni ne bizuim pe sprijinul dumneavoastră, al membrilor Camerei. La noi veţi
găsi întotdeauna „uşi deschise”, receptivitate, veţi fi bineveniţi în sediul central şi la reprezentanţele zonale, care

de fapt sunt construite şi funcţionează în interesul membrilor. Contăm că ne veţi susţine şi încuraja în
demersurile noastre.”
În cadrul manifestărilor au fost acordate plachete şi diplome reprezentanţilor firmelor de audit financiar
de top, precum şi unor auditori financiari pentru rezultate deosebite obţinute în activitatea practică.
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Cu aceeaşi ocazie, au fost înmânate premiile revistei „Audit Financiar” pentru cele mai interesante
studii şi cercetări publicate în anul 2014, astfel:
•

Premiul „Constantin Ionete”: drd. Alexandra Ardelean, de la Universitatea „Babeş-Bolyai” din
Cluj-Napoca.

•

Premiul „Alexandru Rusovici”: prof. univ. dr. Dinu Airinei şi cercetător ştiinţific dr. Daniel
Homocianu, de la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi.

Stimaţi cititori, auditori financiari
Revista „Audit Financiar” reprezintă un vehicul important de stimulare şi diseminare a celor mai noi
rezultate ale cercetărilor ştiinţifice în audit, raportări financiare, analiză financiară şi în sectoare
conexe, din ţară şi din străinătate, promovând metode şi tehnici moderne în practica domeniilor
enumerate. La ora actuală revista a ajuns la cel mai înalt nivel de cotaţie pentru o publicaţie ştiinţifică
redactată în limba română.
Calitatea revistei a fost recunoscută atât de mediul academic
românesc, cât şi în plan extern, articolele publicate fiind
indexate în patru mari baze de date internaţionale –
Ulrichs, ProQuest, Ebsco şi Cabells, recunoscute de
Consiliul Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi
Certificatelor Universitare (CNATDCU).
Ca urmare a hotărârii Consiliului CAFR, începând cu
primul număr aferent anului 2015, revista „Audit Financiar”
îmbracă o haină nouă, ca un pas important spre lumea
cercetărilor ştiinţifice în domeniu pe plan mondial. Astfel,
revista va apărea bilingv română/engleză, din considerentul
că în acest fel se vor crea premisele unei mai bune receptări
atât pe plan intern, cât şi internaţional a rezultatelor
cercetărilor ştiinţifice de calitate publicate în paginile
revistei.
Revista este postată integral în format electronic pe site-ul
publicaţiei, www.revista.cafr.ro putând fi accesată liber de
orice cititor interesat.
Cititorii care doresc să primească publicaţia în formatul tipărit sunt rugaţi să se adreseze pentru amănunte redacţiei revistei, la adresa de e-mail: revista@cafr.ro sau la numărul de telefon 021/410.74.43
interior 120.

Ziua Economiştilor şi a Profesorului de Economie
La 21 noiembrie 2014, în Aula Magna a Academiei de Studii Economice din Bucureşti s-a desfăşurat
un Simpozion ştiinţific cu ocazia sărbătoririi Zilei Economiştilor şi a Profesorului de Economie.
Evenimentul a fost organizat de Facultatea de Economie Teoretică şi Aplicată din cadrul Academiei de
Studii Economice din Bucureşti în parteneriat cu Asociaţia Generală a Economiştilor din România
(AGER) şi Asociaţia Facultăţilor de Economie din România (AFER). Tema manifestării a fost
„Dezvoltări post-criză în ştiinţa economică”.
În deschidere au fost citite mesaje de salut din partea unor reprezentanţi ai asociaţiilor şi organizaţiilor
profesionale participante, precum: prof. univ. dr. Gheorghe Zaman, preşedintele AGER, prof. univ.
dr. Pavel Năstase, rectorul ASE, prof. univ. dr. Ioan Talpoş, preşedintele AFER, prof. univ. dr. ing.
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Mihai Mihăiţă, preşedintele Asociaţiei Generale a Inginerilor din România (AGIR), prof. univ. dr.
Constantin Mitruţ, preşedintele Societăţii Române de Statistică (SRS), prof. univ. dr. Robert Şova,
preşedintele Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România (CECCAR), dr.
Ciprian Teodor Mihăilescu, prim-vicepreşedinte al Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din
România (CAFR).
În mesajul Consiliului CAFR, transmis cu această ocazie de dr. Ciprian Teodor Mihăilescu, se spune,
printre altele:
„Semnificativ pentru activitatea auditorilor este faptul că se impune o pregătire profesională superioară, perseverentă atât la acceptarea intrării în comunitatea profesională constituită în CAFR, cât şi pe tot parcursul vieţii
active. Înfăptuim acest deziderat printr-o colaborare susţinută cu mediul academic universitar, CAFR fiind
membru al Asociaţiei Facultăţilor de Economie din România (AFER). Cadrele universitare şi cercetătorii din institutele de învăţământ superior reprezintă colaboratorii noştri de nădejde, acordându-ne în mod constant un
sprijin substanţial în organizarea şi desfăşurarea programelor de pregătire profesională atât pentru membri, cât
şi pentru stagiari.
De asemenea, considerăm că este extrem de importantă colaborarea cu institutele de învăţământ superior de
profil, spre a furniza servicii de calitate în învăţământul universitar şi a spori oportunităţile de dezvoltare profesională.
Totodată, suntem transparenţi şi deschişi colaborării şi cu alte organizaţii profesionale specializate de economişti
atât din România, cât şi din străinătate, desfăşurând împreună, în spirit colegial, acţiuni care servesc implicit
creşterii prestigiului economiştilor în contextul provocărilor cărora trebuie să le facă faţă economia atât în ţară,
cât şi pe plan internaţional.
Considerăm necesar să afirmăm că profesioniştii în audit sunt temeinic racordaţi la cerinţele perioadei pe care o
trăim, sunt şi vor fi în continuare pregătiţi pentru a răspunde cu profesionalism şi misiuni de calitate în scopul
îmbunătăţirii climatului de afaceri, întăririi încrederii în mecanismele pieţei, atât de necesară revitalizării şi
relansării economiei.”
În cadrul lucrărilor Simpozionului au prezentat comunicări ştiinţifice prof. univ. dr. Gheorghe Zaman,
preşedintele AGER – „Provocări ale dezvoltării durabile pentru economia României în exerciţiul
financiar al UE 2014-2020”, prof. univ. dr. Nicolae Istudor, preşedinte executiv AFER – „Perspectivele
finanţării dezvoltării rurale în România pentru perioada 2014-2020”.
Cu prilejul acestei manifestări a fost lansat cel de-al XVI-lea volum al ciclului de cărţi „România –
Starea economică”, având drept autor pe prof. univ. dr. Constantin Anghelache.

Sesiune de instruire profesională
pe teme de combatere a spălării banilor
La datele 15 decembrie 2014 – București si 18 decembrie 2014 – Iași, Camera Auditorilor Financiari
din România (CAFR) împreună cu Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor
(ONPCSP) au organizat o sesiune de instruire, din seria celor dedicate tuturor categoriilor de entităţi
raportoare privind pregătirea profesională continuă a specialiştilor implicaţi în combaterea spălării
banilor şi finanţării terorismului. Evenimentul s-a adresat tuturor auditorilor financiari, membri ai
Camerei.
Lucrările s-au desfăşurat sub formă de module, teoretic şi practic, precum şi o sesiune de întrebări şi
răspunsuri.
Astfel, modulul teoretic s-a axat pe: „Cunoaşterea clientelei şi monitorizarea relaţiei de afaceri: conformitate, supraveghere şi control”, „Sancţiunile financiare” şi „Finanţarea terorismului: reglementări şi
aplicare”.
Modulul practic a inclus: „Cazuistică în domeniul AML/CFT, tipologii/scheme de spălare a banilor” şi
„Sistemul de raportare on-line”.
Secţiunea dedicată întrebărilor şi răspunsurilor a cuprins discuţii pentru clarificarea anumitor probleme ce au rezultat din prezentările expuse de către lectori sau din experienţa auditorilor financiari.
Din partea ONPCSP la Bucuresti au participat calitate de lectori: Bogdan Muşat, analist financiar,
Direcţia Analiză şi Prelucrare a Informaţiilor; Laurenţiu Robu, analist financiar, Serviciul Juridic;
Mihaela Daescu, analist financiar, Direcţia Tehnologia Informaţiei şi Statistică; Gabriela Coman,
analist financiar, Direcţia Supraveghere şi Control; Daniela Zălinescu, şef Compartiment Sancţiuni
Internaţionale şi Finanţarea Terorismului.

Congresul Cercetării şi Educaţiei
în domeniul Contabilităţii
În perioada 13-15 noiembrie 2014 a avut loc al 12-lea Congres al Cercetării şi Educaţiei în domeniul
Contabilităţii, organizat de International Association for Accounting Education and Research
(IAAER), la Universitatea din Florenţa, Italia.
Cu acest prilej, la 13 noiembrie 2014 a avut loc şi şedinţa Comitetului Executiv al IAAER, în cadrul
căreia s-au dezbătut, printre altele, raportul de activitate pentru perioada anului precedent,
prezentarea şi aprobarea bugetului pentru anul următor, execuţia bugetului şi situaţiile financiare
pentru anul trecut, raportul comitetului de nominalizare de noi membri în board-ul IAAER, precum şi
constituirea noului Comitet executiv, al cărui preşedinte este prof. Katherine Schipper.
Tot în aceeaşi zi a fost organizată de către Institutul Contabililor Autorizaţi din Scoţia (ICAS) şi
Institutul Contabililor Autorizaţi din Anglia şi Wales (ICAEW) o masă rotundă având drept temă
pregătirea profesională în domeniul contabilităţii.
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Lucrările Congresului s-au desfăşurat atât în plen, cât şi pe paneluri specializate în care s-au discutat
probleme legate de educaţie în contabilitate – strategii de învăţare, audit – analiză empirică, contabilitate financiară, sectorul public, contabilitate nonprofit şi istoria contabilităţii, contabilitatea sustenabilităţii - impactul raportării sustenabilităţii, guvernanţă corporativă, contabilitate financiară şi raportare financiară, contabilitate internaţională - politici şi raportări financiare, contabilitate managerială, audit intern şi control.
La Congres Camera Auditorilor Financiari din România a fost reprezentată de vicepreşedintele
IAAER, prof. univ. dr. Pavel Năstase, care a susţinut, în cadrul sesiunii „Sisteme informaţionale şi
audit de calcul”, lucrarea cu tema „Aspecte privind auditarea proiectelor europene în conformitate cu
ISRS 4400”.

Întâlnirea Consiliului IFAC
La data de 7 noiembrie 2014 a avut loc la Roma, Italia, întâlnirea ordinară a Consiliului IFAC. Din
partea Camerei Auditorilor Financiari din România a participat prof. univ. dr. Horia Neamţu,
preşedinte de onoare. Agenda de lucru a evenimentului a inclus, printre altele: aprobarea unor
documente, citirea şi discutarea rapoartelor legate de activitatea IFAC, aprobarea Planului de
Implementare a Strategiei pentru anul 2015 şi a parametrilor bugetari pentru 2015, pregătirea
Congresului Mondial al Contabililor din anul 2018, discutarea unor probleme legate de Standardele
Internaţionale ce privesc interesul public, admiterea de noi membri asociaţi şi membri cu drepturi
depline, alegerea noului consiliu de conducere al IFAC pentru următorii doi ani, deci până în
noiembrie 2016. Noul preşedinte ales al IFAC este Olivia Kirtley din SUA, iar noul vicepreşedinte este
Rachel Grimes din Australia. Olivia Kirtley, care a deţinut în ultimii doi ani funcţia de vicepreşedinte
al IFAC, este prima femeie care ocupă fotoliul de preşedinte al acestei organizaţii profesionale
internaţionale şi, de asemenea, prima aleasă din zona de afaceri şi industrie şi nu din zona
contabilităţii publice. În urma acestei alegeri Olivia Kirtley, printre altele, a declarat:
„Este un moment foarte important pentru mine, pentru IFAC, cu noi provocări şi oportunităţi pentru profesie la
fiecare nivel. Ca preşedinte al Consiliului IFAC voi căuta ca împreună cu membrii noştri şi cu toţi cei interesaţi
de bunul mers al activităţii noastre să găsim căi pentru a avansa impactul şi valoarea profesiei, precum şi pentru
servirea interesului public”.
În legătură cu schimbarea conducerii Consiliului, fostul preşedinte Warren Allen a precizat:
„Astăzi, când predau ştafeta Oliviei, ştiu că las IFAC în mâinile cele mai capabile. Olivia a constituit pentru
mine un real suport în timpul mandatului, a fost iniţiatoarea unor proiecte importante care au îmbunătăţit şi
vor susţine profesia contabilă şi va ajuta la transformarea IFAC într-o organizaţie mai receptivă şi mai
durabilă.”
Tot cu ocazia acestei întâlniri Consiliul IFAC a primit în rândurile organizaţiei noi membri, precum:
Camera Auditorilor Autorizaţi din Serbia, Institutul Contabililor Publici din Indonezia şi Asociaţia
Non Profit Audit „Sodruzhestvo” din Rusia.

Întâlnirea Grupului de lucru
„Audit Training of Trainers”
În perioada 18-19 noiembrie 2014 a avut loc, la Viena, a cincea întâlnire în cadrul Grupului de lucru
„Audit Training of Trainers”, organizat de Centrul pentru Reforma Raportării Financiare în Europa şi
Asia de Sud-Est (CFRR), organism al Băncii Mondiale.
Evenimentul s-a desfăşurat în cadrul programului REPARIS (Road to Europe-Program of Accounting
Reform and Institutional Strengthining). Scopul acestui program este susţinerea organismelor
profesionale din opt ţări care aderă la Uniunea Europeană pentru a implementa programe de
dezvoltare profesională continuă de înaltă calitate pentru auditorii statutari şi firmele de audit.
Obiectivul grupului de lucru este să înlesnească învăţarea şi schimbul de opinii privind organizarea,
conţinutul şi implementarea procedurilor de predare şi de control de calitate pentru succesul şi
eficacitatea programelor de pregătire profesională continuă, să dezvolte capacitatea formatorilor de
furnizare a unei pregătiri de înaltă calitate şi să pună în discuţie studii de caz care să constituie
referinţe pentru formarea formatorilor din cadrul fiecărui organism profesional.
Programul REPARIS s-a desfăşurat în perioada septembrie 2012 – noiembrie 2014, iar lucrările în toată
această perioadă s-au derulat sub formă de module. Ultimul modul, al 5-lea, a avut ca teme principale:
„Înţelegerea sistemului de control intern al unei organizaţii – Testarea controalelor interne”.
În cadrul acestui program Camera Auditorilor Financiari din România are statut de invitat şi a fost
reprezentată de Ana Dincă şi Daniel Botez, membri ai Consiliului Camerei, care au prezentat
experienţa organismului profesional din România în ce priveşte testarea controalelor pe zonele de risc
identificate de auditor. Exemplul practic susţinut de echipa din România a fost o aplicaţie pe
controalele asupra fluxului de vânzări şi un control efectuat pe fluxul de achiziţie. De asemenea, au
fost prezentate exemple de control pe funcţii de cash sau secţiuni volatile, întrucât în aceste secvenţe
de activitate există posibilitatea situaţiei de fraudă.
Discuţiile au fost moderate de către specialişti şi consultanţi din cadrul CFRR.
22 decembrie 2014
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