
2015 a fost anul dezbaterilor privind transpunerea Regulamentului nr. 537/2014 privind
auditul statutar al entită!ilor de interes public și a Directivei Europene 2014/56/UE privind
auditul legal al situa!iilor financiare anuale și al situa!iilor financiare consolidate. Noile
reglementări vor intra în vigoare în luna iunie și vor aduce modificări importante atât pentru
profesia de audit, cât și pentru interesul public. În acest context, CameraAuditorilor Financiari
din România lansează o invita!ie către cercetătorii din domeniu pentru transmiterea de lucrări
ce abordează aspecte legate de transpunerea Regulamentului și Directivei în !ările din
UniuneaEuropeană.

Lucrările vor fi evaluate în vederea publicării în revista . Revista este înAudit Financiar

prezent indexată în mai multe baze de date interna!ionale: Cabell's, DOAJ, Ebsco, ERIH
PLUS, Proquest, RePEc șiUlrich's.

Exemple de temede cercetare (lista nu este limitativă):

è Rela!ia dintre organismele profesionale și organismele de supraveghere din domeniul
auditului în statelemembre aleUniunii Europene;

è Modificarea raportului de audit ca urmare a implementării Regulamentului și a
Directivei;

è Restric!iile privind serviciile de non-audit;

è Rota!ia obligatorie a firmelor de audit;

è Reflectarea prevederilorRegulamentului șiDirectivei în legisla!ia na!ională;

è Previziuni privind modul în care transpunerea Regulamentului și Directivei va afecta
mediul de afaceri;

è Compara!ii între state UE sau între statele UE și cele din afara UE referitoare la
activitatea de audit;

è Finan!area activită!ii de supraveghere și impactul său asupra auditorilor și a mediului
de afaceri.

Temele pot fi abordate din punct de vedere teoretic sau empiric. Lucrările vor putea fi
transmise până pe 1 septembrie 2016 la adresa , în format , conformWordrevista@cafr.ro
instruc!iunilor de pe paginaweb .revista.cafr.ro

Revizuirea articolelor va fi realizată de cercetători și de profesioniști cu experien!ă în
domeniul auditului, din România și din străinătate. Decizia de acceptare sau de respingere a
lucrărilor va fi transmisă autorilor în termende două luni de la primirea acestora.

Pentrumaimulte informa!ii vă rugămsă ne contacta!i la adresa .revista@cafr.ro

InvitaţieInvitaţie
Transpunerea mentului nrRegula . 537/2014

și a i e în statele membre ale Uniunii EuropeneDirective Europen 2014/56/EU


