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Comitetele de audit - în centrul 

schimbărilor aduse de Reforma UE 

în Audit 

KPMG în România vă invită la conferința " Comitetele de Audit – în centrul 

schimbărilor aduse de Reforma UE în Audit”, pe parcursul căreia vor fi 

prezentate și discutate noile tendinţe în legislaţia europeană şi 

românească privind auditul, schimbările aduse de Reforma UE în Audit, 

importanţa comitetelor de audit în cadrul acestor schimbări, provocările 

și  priorităţile comitetelor de audit ale entităţilor de interes public, precum 

şi rolul şi responsabilităţile acestora.  

 

 

Agendă 

 

10:00 – 11:00 – Comitetele de audit - în centrul schimbărilor 
aduse de Reforma UE în Audit 

Introducere: 

Șerban Toader, Senior Partner, KPMG în România 

1. Sunt comitetele de audit pregătite? Provocări şi priorităţi pentru 
comitetele de audit: 

2. Cezar Furtună – Partner, Departamentul de Audit, KPMG în România 

Care sunt noutăţile şi aspectele cheie privind comitetele de audit? 

 Responsabilităţile comitetului de audit privind rotaţia obligatorie 

a firmei de audit şi restricţionarea serviciilor non-audit 

 Noi cerinţe privind componenţa comitetului de audit 

 Comitetul de audit - responsabilităţi privind calitatea auditului şi 

independenţa auditorilor 

Aura Giurcăneanu – Partner, Departamentul de Audit, KPMG în 

România 

Laura Toncescu – Managing Partner, MMO Attorneys at Law, KPMG în 

România 

Adela Ciucioi – Director, Departamentul de Audit, KPMG în România 

Data 
22 februarie 2017 
 

Loc de desfășurare 

Sediul KPMG România 
Victoria Business Park, 
DN1, Şos. Bucureşti-
Ploieşti nr. 69-71, Sector 
1, Bucureşti  
 
 

Limba 
Română 
 

Durata 
10:00 – 13:30 
 

Înscrieri  
Până la 17 februarie 
2017, prin confirmare 
telefonică sau prin email 
la: 

 
Valentina Mădălina 
Nica 
T +40 756 068 110 
F +40 (372) 377 700 
vanton@kpmg.com  
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Clemente Kiss – Director for Regulatory Affairs, Departamentul de Audit, 

KPMG în România 

  

11:00 – 11:15 - Pauză 

11:15 – 12:00 – Raportări supravegheate de către 
comitetele de audit - noutăţi semnificative privind 
raportarea financiară şi nefinanciară 

IFRS 9 Instrumente financiare, IFRS 15 Venituri din contractele cu 

clienţii, IFRS 16 Contractele de leasing: 

Angela Manolache - Partner, Departamentul de Guvernanţă, Risc şi 

Raportări, KPMG în România 

IFRS 17 Contractele de asigurare: 

Tudor Grecu - Partner, Departamentul de audit, KPMG în România 

Declaraţia nefinanciară 2017: 

Geta Diaconu, Director, Sustenabilitate, KPMG în România 

12:00 – 12:30 Sesiune de întrebări şi răspunsuri 

12:30 – 13:30 Prânz 

Accesul la conferinţă va fi disponibil şi prin Webinar. 

În eventualitatea în care considerați oportună participarea la acest 

eveniment, am aprecia prezența dumneavoastră şi vă stăm la dispoziție 

pentru orice întrebări în acest sens.  
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