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Redefinirea auditului statutar – noi 
reglementări și impactul tehnologiei 

KPMG în România vă invită la conferința dedicată noii legi a auditului 

statutar. Vă vom prezenta noutățile cele mai relevante - știați că un 

auditor statutar va avea un mandat de până la 10 ani și mult mai multe 

restricții privind serviciile non-audit pe care le va putea furniza clienților 

de audit care se încadrează în categoria de entități de interes public? Ce 

se așteaptă în acest sens de la entitățile auditate și de la auditori? Știați 

că rolul comitetului de audit se va consolida și că există cerințe noi privind 

structura acestuia? Sunteți pregătiți pentru noile cerințe de conformitate 

privind protecția datelor și pentru gestiunea riscului cibernetic? Care este 

impactul tehnologiilor cognitive asupra auditului? 

Conferința va fi transmisă prin ZF Live.  

Moderator: Adelina Mihai – Editor Ziarul Financiar 

Agendă 

10:00 – 11:30 Comitetele de audit: rol consolidat și structură nouă 

Introducere 

  • Șerban Toader, Senior Partner, KPMG România 

  

 
Rezultatele sondajului KPMG la nivel global pe tema 

culturii corporative 

  • Cezar Furtună, Partner, Head of Audit, KPMG România 

  Întrebările momentului pentru comitetele de audit: 

Loc 
KPMG România, 
Șos. București – Ploiești, 
nr. 69-71, P.O. Box 18-
191, Sector 1, București, 
013685 

Limba 
Română 

Taxă de participare 

Participarea este liberă, 
maxim 4 participanţi pe 
companie, pe bază de 
confirmare prealabilă 
 
Înscrieri 
Până la 20 octombrie 
2017, prin confirmare 
telefonică sau prin email 
la: 
 

Valentina Nica 
T: +40 756 068 110 
F: +40 (372) 377 700 
E: vanton@kpmg.com 
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• Cum se desemnează auditorul conform noilor 

reglementări și ce presupune o procedură publică de 

atribuire pentru auditul statutar? 

  
• Cum ar trebui implementate noile cerințe privind 

componența și rolul comitetelor de audit? 

  
• Ce este nou cu privire la serviciile profesionale non-

audit interzise și care sunt așteptările de la comitetele 

de audit în acest sens? 

  
• Care sunt elementele cheie ale interacțiunii dintre 

comitetul de audit și auditorul extern? 

  
• Care sunt sancțiunile pentru neconformarea cu noile 

cerințe? 

  
• Aura Giurcăneanu, Partner, Departamentul de Audit, KPMG 

România 

  
• Laura Toncescu, Managing Partner, TMO Attorneys at Law, 

KPMG Legal 

  
• Clemente Kiss, Director for Regulatory Affairs, Departamentul de 

Audit, KPMG România 

11:30 – 11:45 Pauză 

11:45 – 12:45 Alte noutăți de interes pentru Comitetele de audit 

  • Auditul de mâine: impactul tehnologiei 

  
• Aura Giurcăneanu, Partner, Departamentul de Audit, KPMG 

România 

  
• Nicoleta Rusu, Director, Departamentul de Practici Profesionale, 

KPMG România 

  • Guvernanța riscului cibernetic 

  • Mihai Gabriel Tănase, Director Consultanță IT, KPMG România 

  
• Noutăți aduse de Regulamentul european de 

protecție a datelor 

  
• Elena Bobu, Managing Associate, TMO Attorneys at Law, KPMG 

Legal 

12:45 – 13:15 Sesiune de întrebări şi răspunsuri 

13:15 – 14:15 Prânz 

În eventualitatea în care considerați oportună participarea la acest 
eveniment, vă mulțumim pentru prezență și vă stăm la dispoziție pentru 
orice întrebări. 



 

 
Pentru o abordare cât mai practică din perspectiva participanților, în cazul 
în care aveți studii de caz care au legătura cu subiectele prezentate în 
agendă și doriți să fie analizate în cadrul cursului, vă rugăm să le trimiteți 
cât mai curând posibil, la adresa de e-mail: vanton@kpmg.com  

kpmg.com/socialmedia 

  kpmg.com/app 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  
 

  

  

 

 

Privacy | Legal 

 

Ați primit acest mesaj de la KPMG Romania. Dacă doriți să fiți dezabonat de la comunicările KPMG, vă rugam 

apăsați aici.  

 

© 2017 KPMG Audit S.R.L., o societate cu raspundere limitata de drept român, membra a retelei de firme 

independente KPMG afiliate la KPMG International Cooperative („KPMG International”), o entitate elvetiana. Toate 

drepturile rezervate 
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