
 

  

 

 

 

 

FEBRUARIE 2017, NR. 2 

                   

 

 

 

                
 

 

 

 

 

 

SUMAR                                                                      pag.                                                         

 Știrile ediției 

1. Conferinţa ordinară a CAFR – 01 aprilie 2017……………….....................2 

2. Comisia Europeană  solicită României să aplice 

reglementările UE în materie de audit……………………………………….4 

3. Manualul Codului Etic al Profesioniştilor Contabili……………………..5 

4. Noul sediu al reprezentanţei regionale Cluj………………………………6 

 Din agenda CAFR 

 ▪ Evenimente pe plan intern 

5. Întâlnire profesională a auditorilor  

financiari la Iaşi…………………………………………………………7 

6. Întâlnire de lucru între auditori si stagiari 

la Timişoara……………………………………………………………..9  

▪ Evenimente pe plan extern 

7. Adunarea Generală a Uniunii Mondiale 

a Profesiilor Liberale………………………………………………….10 

 Informativ profesional 

8. Clarificări cu privire la aprobarea/avizarea auditorilor  

Financiari de către ASF…………………………………………….....10 

9. Examen de competenţă profesională – mai 2017………….........11 

10. Testul de acces la stagiu – februarie 2017……………………...11 

11. Test de aptitudini pentru persoanele fizice 

din alte state membre ale UE……………………………...................11 

 Actualităţi internaţionale 

▪ Studii, opinii, articole 

12. Stadiul implementărilor noilor regulamente  

de audit în statele membre UE……………………………………..12 

13. Implicarea profesiei în cadrul procedurii  

de insolvenţă – un studiu Accountancy Europe ………………...12 

14. „Trecerea la Cloud”-  

document de informare publicat de 

AE………………………………..........................................................13 

15. Modernizarea politicilor contabile de pe  

piaţa unică UE………………………………………………………..13 

16. Restructurarea Codului internaţional de etică;  

set final de propuneri………………………………………………..13 

17. Manualul de reglementări internaţionale  

de educaţie emis de IFAC…………………………………………...14 

18. „Diferenţe semnificative în Auditul Calităţii.  

Evoluţia indicatorilor”………………………………………………14 

19. „Indicatorii de calitate ai auditului: Ce am învăţat pe parcursul 

drumului?”…………………………………………………………...15 

20. „Etica profesională şi standardele profesionale”…………….15 

 



 

 

Page | 2 

   

 

 

 ȘTIRILE EDIȚIEI 

1. Conferinţa ordinară a Camerei Auditorilor Financiari din România 

01 aprilie 2017, Bucureşti 

 

În Monitorul Oficial nr.147 din 27 februarie 2017, a fost publicată Hotărârea Consiliului 

CAFR nr.8 din 23 februarie 2017, privind aprobarea organizării şi convocării Conferinţei 

ordinare a Camerei Auditorilor Financiari din România  în data de 1 aprilie 2017. 

Anunţul privind convocarea Conferinţei a fost publicat în ziarul „România Liberă” şi 

în „Adevărul”, ediţiile din data de 27 februarie 2017. 

 

* 

* *  

CAMERA AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMÂNIA, persoană juridică 

autonomă, înființată, organizată şi funcționând ca organizație profesională de utilitate 

publică fără scop patrimonial, în baza art. 5 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 

75/1999 privind activitatea de audit financiar, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare, cu sediul în București, Str. Sirenelor nr. 67-69, Sector 5, cod de identificare fiscală 

12137045 („Camera” sau „CAFR”) transmite următorul anunț: 

Consiliul Camerei, în conformitate cu dispozițiile art. 9 din Regulamentul de 

organizare şi funcționare a CAFR, aprobat prin HG nr. 433/2011, 

 

 

CONVOACĂ 

Conferința ordinară a Camerei („Conferinţa”), în data de 1 aprilie 2017 orele 9,30, în 

București, Aleea Dealul Mitropoliei, Nr. 25, la Palatul Patriarhiei.  

Accesul în sală se face între orele: 8,30 – 9,30.  

La Conferință participă şi pot avea drept de vot doar membrii Camerei înscriși în Lista 

finală cu auditorii financiari care și-au îndeplinit toate obligațiile față de Cameră la termenele 

stabilite conform art. 5 din „Normele pentru desemnarea reprezentanților auditorilor financiari la 

Conferința ordinară a Camerei Auditorilor Financiari din România organizată în anul 2017”, 

aprobate prin Hotărârea Consiliului CAFR nr. 121/2016, cu modificările şi completările 

ulterioare. 

În cazul neîndeplinirii condițiilor de validitate conform art. 10 alin. (1) din 

Regulamentul de organizare şi funcționare a CAFR, aprobat prin HG nr. 433/2011 a doua 

convocare a Conferinței se stabilește pentru data de 1 aprilie 2017 ora 10,00 la aceeași adresă 

şi cu aceeași ordine de zi. 

Ordinea de zi a Conferinței este următoarea: 

1. Prezentarea şi dezbaterea următoarelor materiale: 

a) raportul anual de activitate al Consiliului Camerei pentru anul 2016; 

b) situațiile financiare anuale ale Camerei la data de 31 decembrie 2016; 
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c) raportul Comisiei de auditori statutari ai Camerei asupra situațiilor financiare ale 

Camerei încheiate la 31 decembrie 2016; 

d) execuția bugetului de venituri şi cheltuieli pentru exercițiul financiar încheiat la data 

de 31 decembrie 2016; 

e) bugetul de venituri şi cheltuieli pentru anul 2017; 

f) programul de activitate al Consiliului Camerei pentru anul 2017; 

2. Aprobarea raportului anual de activitate al Consiliului Camerei pentru anul 2016; 

3. Aprobarea situațiilor financiare anuale ale Camerei la data de 31 decembrie 2016; 

4. Aprobarea execuției bugetului de venituri şi cheltuieli pentru exercițiul financiar 

încheiat la data de 31 decembrie 2016; 

5. Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2017; 

6. Aprobarea programului de activitate al Consiliului Camerei pentru anul 2017; 

7. Consultarea, dezbaterea și aprobarea organizării până cel târziu la sfârșitul lunii 

septembrie 2017, a Conferinței pentru alegerea Președintelui CAFR, a membrilor Consiliului 

CAFR şi a membrilor comisiilor CAFR stabilite conform legislației în vigoare. 

8. Diverse. 

Pentru informații suplimentare privind organizarea Conferinței, vă rugăm să vă 

adresați Camerei prin e-mail, la adresa: conferinta@cafr.ro, telefonic, la numerele 

031.433.59.46 sau 0749 011 145. 

Președintele Camerei Auditorilor Financiari din România, 

Conferențiar univ. dr. Gabriel Radu 

 

* 

* *  

 

Pentru Lista finală a membrilor Camerei cu drept de vot la Conferința ordinară 

organizată în data de 01 aprilie 2017 (click aici) 

 

Conform Hotărârii Consiliului CAFR  nr. 121/23.12.2016, membrii Camerei cu drept de 

vot sunt rugaţi să confirme participarea la Conferinţă până la data de 10.03.2017, prin 

completarea formularului electronic, care a fost transmis prin e-mail. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

mailto:conferinta@cafr.ro
http://www.cafr.ro/uploads/Lista%20finala%20a%20membrilor%20Camerei%20cu%20drept%20de%20vot%20la%20Conferinta%20ordinara%20organizata%20la%20data%20de%2001%20aprilie%202017-e012.pdf
http://www.cafr.ro/uploads/Lista%20finala%20a%20membrilor%20Camerei%20cu%20drept%20de%20vot%20la%20Conferinta%20ordinara%20organizata%20la%20data%20de%2001%20aprilie%202017-e012.pdf
http://www.cafr.ro/uploads/Lista%20finala%20a%20membrilor%20Camerei%20cu%20drept%20de%20vot%20la%20Conferinta%20ordinara%20organizata%20la%20data%20de%2001%20aprilie%202017-e012.pdf
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2. Comisia Europeană solicită României să aplice reglementările UE în materie de audit 

 

Comisia Europeană (CE) a solicitat României și altor state membre să aplice 

reglementările UE în materie de audit, informează un comunicat de presă al Executivului 

comunitar.  

Comisia Europeană a solicitat miercuri, 15 februarie 2017, României, Croației, Ciprului, 

Estoniei, Poloniei și Sloveniei să implementeze integral noile reglementări ale Uniunii 

Europene privind auditul. Directiva privind auditul (Directiva 2014/56/UE privind auditul 

legal al situațiilor financiare anuale și al situațiilor financiare consolidate) stabilește condițiile 

pentru autorizarea și înregistrarea persoanelor care efectuează audituri statutare. De 

asemenea, stabilește normele aplicabile persoanelor respective în ceea ce privește 

independența, obiectivitatea și etica profesională, precum și cadrul pentru supravegherea lor 

publică. Prin modificarea Directivei privind auditul (Directiva 2006/43/CE), noile 

reglementări permit o transparență și o predictibilitate mai ridicată a cerințelor aplicabile 

persoanelor care efectuează audituri.  

„Modificările îmbunătățesc și mai mult independența și obiectivitatea activității persoanelor 

care efectuează audituri. Statele membre trebuiau să transpună aceste norme în legislația națională 

până la data de 17 iunie 2016. Având în vedere că nu au respectat termenul-limită inițial, aceste șase 

state membre au primit scrisori de somație la sfârșitul lunii iulie 2016. Aceste state membre au răspuns 

la aceste scrisori și s-au angajat să adopte rapid noua legislație. Deoarece nu au reușit să facă acest 

lucru, solicitarea de astăzi ia forma unui aviz motivat. Dacă România, Croația, Cipru, Estonia, Polonia 

și Slovenia nu iau măsuri în termen de două luni, aceste cazuri pot fi sesizate Curții Europene de 

Justiție", se menționează în comunicat.  

Sursa: AGERPRES 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.agerpres.ro/economie/2017/02/15/comisia-europeana-cere-romaniei-sa-aplice-reglementarile-ue-in-materie-de-audit-15-38-40
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3. Manualul Codului Etic al Profesioniştilor Contabili  

- Pentru un comportament profesional şi moral ireproşabil! -  

 

Camera Auditorilor Financiari din România a publicat traducerea în limba română a 

Ediţiei 2015 a „Manualului Codului Etic al Profesioniştilor Contabili”, emis de IESBA, 

traducere autorizată de IFAC. 

 

 
 

 

Volumul poate fi achiziţionat de la sediul CAFR din Bucureşti şi de la reprezentanţele 

noastre din Braşov, Cluj-Napoca, Iaşi şi Timişoara sau poate fi comandat prin e-mail la adresa 

cafr@cafr.ro ori la numărul de fax: +4031.433.59.40. 

Manualul este disponibil în format tipărit la preţul de 30 lei, precum şi în format 

electronic (stick USB) la preţul de 40 lei. 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:cafr@cafr.ro
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4. Noul sediu al Reprezentanței regionale Cluj a CAFR 

  

Vă aducem la cunoștință faptul că din data de 15 februarie 2017, reprezentanța 

regională Cluj a Camerei Auditorilor Financiari din România s-a mutat într-un nou sediu, 

respectiv pe strada Dorobanţilor nr. 21, etajul 1, camera 9, Cluj-Napoca, foarte aproape de 

vechea locaţie.  

 

Click aici pentru hartă 

 

Vă așteptăm la noua locație! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.google.ro/maps/place/Calea+Doroban%C8%9Bilor+21,+Cluj-Napoca+400000/@46.7714816,23.6024671,16z/data=!4m5!3m4!1s0x47490c23ba67928b:0x87e1dac9ba24fc5f!8m2!3d46.772315!4d23.603565
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 DIN AGENDA CAFR 

 

▪ Evenimente pe plan intern 

 

5. Întâlnire profesională a auditorilor financiari din Regiunea Nord-Est 

17 februarie 2017, Iaşi 

În data de 17.02.2017, reprezentanţa regională a CAFR din Iaşi a organizat o întâlnire 

profesională a auditorilor financiari din judeţele arondate, la sediul Primăriei Municipiului 

Iaşi.   

Alături de auditorii financiari şi de conf. univ. dr. Gabriel Radu, Preşedintele Camerei, 

s-au reunit în cadrul evenimentului reprezentanţi ai  Facultăţii de Economie şi Administrarea 

Afacerilor din cadrul Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”, ai Camerei de Comerţ şi Industrie 

Iaşi, ai Federaţiei Regionale a Patronatelor I.M.M. din Regiunea Nord-Est, ai ANEVAR, ai 

CECCAR, numeroşi invitaţi, conducători de instituţii, şi oameni de afaceri. Tematica întâlnirii 

a vizat, în principal, „Locul şi rolul auditului financiar în cadrul programelor de finanţare 

nerambursabile”. 

În deschiderea lucrărilor, dl. Mihai Chirica, Primarul Municipiului Iaşi, a salutat 

iniţiativa organizării unor astfel de întâlniri în cadrul Primăriei, exprimându-şi totodată 

disponibilitatea de a participa la acţiuni similare viitoare. 
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Principalele teme prezentate de vorbitori s-au axat pe subiecte curente pentru 

dezvoltarea economică a regiunii de Nord-Est din zona auditului, a contabilităţii, a fiscalităţii, 

a reglementării, precum: „Prevederile programelor de finanţare nerambursabilă pentru România, în 

perioada 2014-2020” - Cătălin Ilie, expert accesare fonduri structurale; „Locul şi rolul auditului 

financiar în cadrul programelor de finanţare. Importanţa auditului financiar în dezvoltarea afacerii”- 

Gabriel Radu, Preşedintele CAFR; „Principalele modificări aduse Legii nr. 227/2015 privind Codul 

Fiscal, începând cu 01.01.2017” - Maria Mirabela Miron, auditor financiar, vicepreşedintele 

Filialei Iaşi a CECCAR; „Utilizarea MS Excel în managementul informaţiilor financiar-contabile. 

Facilităţi, opţiuni de bază” - prof. univ. dr. Alexandru Ţugui, auditor financiar, Universitatea 

„Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi; „Noul Raport de audit financiar. Cerinţe de raportare conform 

prevederilor legislaţiei naţionale de transpunere a Directivei Europene nr. 56/2014” - Eusebiu 

Vreme, auditor financiar, şeful reprezentanţei regionale Iaşi a CAFR. 

Evenimentul, la care au participat aproximativ 100 de persoane, s-a încheiat cu o 

sesiune de întrebări şi răspunsuri pentru lămurirea unor aspecte legate de: clarificarea 

numărului minim de ore necesare elaborării unui raport de audit pentru fondurile europene; 

concurenţa neloială prin practicarea unor preţuri de „dumping”; consecinţele depăşirii 

termenului limită pentru depunerea cererii de rambursare; eligibilitatea cheltuielilor cu 

auditul pentru fondurile europene etc.  

Pe lângă aspectele menţionate, conf. univ. dr. Gabriel Radu, Preşedintele Camerei a 

informat participanţii asupra faptului că au fost identificate firme care au efectuat misiuni de 

audit, fără ca acestea să fie membre ale CAFR.  

Nu în ultimul rând, Preşedintele Camerei a reiterat ideea că pentru lămurirea oricărei 

probleme profesionale, membrii auditori se pot adresa Grupurilor de lucru constituite la 

nivelul CAFR. 

În concluzie, această întâlnire profesională a evidenţiat încă o dată locul şi rolul 

auditului financiar, al profesiilor liberale în general, în raport cu plus-valoarea adusă 

mediului antreprenorial. 
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       6. Întâlnire de lucru între auditori şi stagiari 

28 februarie 2017, Timişoara 

 

În data de 28 februarie 2017 la sediul Reprezentanței CAFR de la Timișoara o parte 

dintre auditorii financiari și stagiarii din zonă, alături de dl. Ioan Minda, membru al 

Consiliului Camerei, s-au reunit într-o întâlnire-dezbatere, în cadrul căreia dl. Boby Costi, 

auditor financiar a prezentat tema:  „Eşantionarea ca tehnică de  sondaj în audit şi alte 

metode de testare”. 

 

 
 

Prezentarea a avut un caracter tehnic şi a fost urmată de discuţii pe marginea 

aspectelor referitoare la: ISA 530; Standardul 200 – Obiective generale ale auditorului 

independent; Standardul 500 – Probe de audit; Standardul 400 – Evaluarea riscurilor şi 

controlul intern”; tehnici de control al conturilor; sondaje în audit; evaluarea rezultatelor. 

La final a fost analizat un exemplu practic, respectiv „Exemplu de calcul a 

eşantioanelor”. 

Tema aleasă de auditori pentru următoarea întâlnire, care va avea loc în data de 28 

martie 2017, este „Raportul de audit”. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Page | 10 

   

 

 

▪ Evenimente pe plan extern 

 

7. Adunarea generală a Uniunii Mondiale a Profesiilor Liberale 

20 februarie 2017, Paris, Franţa 

 

În data de 20 februarie 2017 Uniunea Mondială a Profesiilor Liberale a organizat 

Adunarea generală a membrilor, eveniment care a avut loc la Paris. 

Cu această ocazie, a fost sărbătorită şi aniversarea a 30 de ani de la înfiinţarea Uniunii. 

Agenda întâlnirii a cuprins discutarea următoarelor subiecte: programul de activitate al 

Uniunii pentru anul 2017; participarea  la Adunarea generală a Organizaţiei Internaţionale a 

Muncii din luna iunie a acestui an; analizarea situaţiei financiare; a fost propusă înfiinţarea 

unei Zile internaţionale a profesiilor liberale; pregătirea Adunării generale elective din 

toamna anului 2017; trecerea în revistă a situaţiei diferitelor organizaţii membre, precum şi 

diverse alte aspecte din activitatea profesiilor liberale. 

Camera Auditorilor Financiari din România a fost reprezentată la acest eveniment de 

conf. univ. dr. Gabriel Radu, preşedinte. 

 

 

 INFORMATIV PROFESIONAL 

8. Clarificări cu privire la aprobarea/avizarea auditorilor financiari de către ASF 

 

Ca urmare a întrebărilor primite din partea membrilor noștri cu privire la 

aprobarea/avizarea auditorilor financiari, conform Normei nr. 27/2016, privind activitatea de 

audit financiar la entitățile autorizate, reglementate şi supravegheate de către Autoritatea de 

Supraveghere, modificată prin Norma ASF nr. 41/2016, am solicitat o serie de clarificări din 

partea ASF. 

Întrebările adresate de CAFR şi răspunsurile primite din partea ASF, pot fi consultate 

pe forumul CAFR : Subiecte de discuţie: 4. Auditul entităţilor reglementate; Subsecţiunea: 

4.2 Entităţi reglementate de ASF; Subiectul: Clarificări cu privire la aprobarea/avizarea 

auditorilor financiari de către ASF.  

 

 

 

 

 

 

 

http://www.cafr.ro/forum/
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9. Examen de competenţă profesională – mai, 2017 

 

În luna mai 2017 Camera Auditorilor Financiari din România organizează o sesiune 

extraordinară  a examenului de competenţă profesională, pentru atribuirea calităţii de auditor 

financiar.  Perioada pentru înscrieri la examen este cuprinsă între  24 aprilie şi 5 mai 2017, iar 

programul de înscrieri este de luni până vineri, între orele 9:00 - 15:00. 

Calendarul probelor este următorul: 

 

Proba teoretică (I)  – duminică, 21 mai 2017 

Proba grilă (II)  – sâmbăta, 20 mai 2017 

Proba practică (III) – duminică, 28 mai 2017 

 

La examen se pot înscrie următoarele categorii de persoane (obligaţia de pregătire 

profesională aferentă anului 2016 trebuie să fie îndeplinită la momentul înscrierii); 

 - stagiarii care au finalizat perioada de stagiu şi se află în perioada legală în care pot 

susţine examenul de competenţă profesională; 

 - stagiarii care au fost respinşi la alte sesiuni de examen şi se află în termenul legal 

pentru susţinerea examenului. 

 

Pentru toate detaliile (click aici). 

 

10. Testul de acces la stagiu - februarie 2017 

În data de 25 februarie 2017, Camera Auditorilor Financiari din România a organizat 

testul de verificare a cunoştinţelor în domeniul financiar-contabil pentru accesul la stagiu.  

Testul, la care au participat 44 de candidaţi, s-a desfăşurat la sediul Academiei de 

Studii Economice din Bucureşti.  

Rezultatele testului vor fi afişate cât de curând posibil pe site-ul CAFR www.cafr.ro. 

 

11. Test de aptitudini pentru persoanele fizice din alte state membre ale Uniunii 

Europene 

 

Prima sesiune din acest an a testului de aptitudini pentru persoanele fizice care au 

dobândit calitatea de auditor financiar atribuită de alt stat membru al Uniunii Europene sau 

aparţinând Spaţiului Economic European ori Confederaţiei Elveţiene, va fi organizat de către 

CAFR la data de 12 iunie 2017. 

Testul se va desfăşura la sediul CAFR din Bucureşti, iar termenul pentru depunerea 

dosarelor este 20 mai 2017.  

Toate detaliile se pot găsi aici. 

http://cafr.ro/sectiune.php?id=1394
http://www.cafr.ro/
http://www.cafr.ro/sectiune.php?id=96
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 ACTUALITĂŢI INTERNAŢIONALE 

▪ Studii, opinii, articole 

 

12. Stadiul implementărilor noilor regulamente de audit  

în statele membre ale Uniunii Europene 

 

La șase luni după termenul de implementare, Accountancy Europe vine cu un raport 

al stadiului acestui proces în 31 de state europene, inclusiv în cele 28 de State Membre ale UE, 

analizând deciziile statelor membre și potențialele rezultate ale principalelor opțiuni legate 

de: 

- Prestarea altor servicii decât cele de audit; 

- Rotaţia obligatorie a firmelor de audit; 

- Organizarea supravegherii publice. 

Pentru mai multe informații despre implementarea în statele membre, vizitați pagina 

Accountancy Europe webpage. 

 

13. Implicarea profesiei în cadrul procedurii de insolvenţă 

- un studiu Accountancy Europe -  

 

Accountancy Europe (AE) a realizat un Studiu privind implicarea profesiei în cadrul 

procedurii de insolvenţă pentru fiecare ţară (click aici), care este destinat uzului intern în 

cadrul organismelor membre. Pe baza acestui studiu, în luna ianuarie 2017, AE a publicat 

documentul privind insolvenţa în UE: „EU Insolvency. A Contribution from the Accountancy 

Profession” (click aici). 

De asemenea, AE intenţionează să urmărească îndeaproape evoluţiile actuale privind 

propunerea de directivă a UE referitoare la insolvenţa în afaceri. 

 

Sursa: Accountancy Europe 

 

 

 

 

https://www.accountancyeurope.eu/publications/1606-new-audit-rules-state-play/?_cldee=aW50ZXJuYXRpb25hbEBjZWNjYXJvLnJv&recipientid=contact-76922cc1bc6ee61180e1c4346bad508c-891dfc3e3d2e46e39afbc1cb30e1a0ad&esid=894a8b72-d9e7-e611-80f0-c4346bad5038&urlid=6
https://www.accountancyeurope.eu/wp-content/uploads/Accountancy_Europe_Final-Summary-Business-Insolvency_Information-per-country.pdf
https://www.accountancyeurope.eu/wp-content/uploads/170116-Business-insolvency.pdf?_cldee=YW5jYS50aXVyYUBjYWZyLnJv&recipientid=contact-008d2cc1bc6ee61180e1c4346bad508c-5293fcd934084890a8d7fa7cbce17a5e&esid=99d92b04-6bec-e611-80f0-c4346bad5038&urlid=1
https://www.accountancyeurope.eu/wp-content/uploads/Accountancy_Europe_Final-Summary-Business-Insolvency_Information-per-country.pdf
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14. „Trecerea la Cloud”  

document de informare publicat de Accountancy Europe 

Accountancy Europe a publicat recent un document de informare, Trecerea la Cloud, 

care examinează ce, de ce și cum se trece la contabilitatea Cloud pentru contabilii care 

lucrează în cabinetele mici și mijlocii (PMM-uri), analizând atât beneficiile, cât și provocările 

contabilității Cloud. De asemenea, documentul enumeră cinci pași către Cloud, prezentând în 

linii generale ce trebuie să aibă în vedere PMM-urile atunci când trec la contabilitatea Cloud 

astfel încât să rămână relevante pentru clienții lor – majoritatea întreprinderi mici și mijlocii. 

Studiul face parte dintr-o serie de documente care își propune să ajute PMM-urile să 

ofere cea mai eficientă asistență clienților lor IMM-uri, care reprezintă 99,8% din 

întreprinderile din Uniunea Europeană. Documentul „Trecerea la Cloud” este disponibil 

online pe pagina Accountancy Europe. 

 

15. Modernizarea politicilor contabile de pe piața unică UE  

 

La 1 februarie 2017, Accountancy Europe (AE) a lansat, în cadrul unui eveniment 

special, publicaţia care conţine rezultatele unui proiect comun al Centrului european pentru 

politici (EPC) şi al AE, referitor la modernizarea fiscalităţii pe piaţa unică. 

În contextul recentei crize a datoriei de stat din zona Euro, problema corectitudinii 

fiscale a avut un loc central pe agenda evenimentului. 

Mai multe detalii se pot găsi (aici). 

 

16. Restructurarea Codului internaţional de etică; set final de propuneri 

Consiliul pentru Standarde Internaţionale de Etică pentru Contabili (IESBA, Consiliul 

de etică) a anunţat finalizarea primei etape majore a proiectului de restructurare a Codului 

Etic al Profesioniştilor Contabili. 

În plus, au fost lansate noi propuneri care vor completa cerinţele Codului cu cerinţe 

mai stricte de etică. 

Eforturile globale de restructurare ale IESBA sunt centrate pe realizarea unui Cod mai 

uşor de înţeles şi de utilizat, facilitând astfel adoptarea şi punerea în aplicare efectivă la nivel 

global. 

Reperele principalelor îmbunătăţiri, inclusiv detalii despre modalitatea de coordonare 

a fluxurilor de lucru şi termenele aferente se pot găsi (aici). 
 

 

 

https://www.accountancyeurope.eu/publications/moving-to-the-cloud/
https://www.accountancyeurope.eu/publications/moving-to-the-cloud/
https://www.accountancyeurope.eu/events/modernising-tax-policies-eu-single-market/?_cldee=aW50ZXJuYXRpb25hbEBjZWNjYXJvLnJv&recipientid=contact-76922cc1bc6ee61180e1c4346bad508c-891dfc3e3d2e46e39afbc1cb30e1a0ad&esid=894a8b72-d9e7-e611-80f0-c4346bad5038&urlid=4
https://www.ifac.org/publications-resources/iesba-update-toward-restrutured-international-code-ethics


 

 

Page | 14 

   

 

 

 

17. Manualul de reglementări internaţionale de educaţie emis de IFAC 

 

Manualul de reglementări internaţionale de educaţie (ediţia 2017) conţine suita IAESB 

a Standardelor Internaţionale de Educaţie revizuite şi reformulate (IES) 1-8 precum şi: 

- Cadrul pentru Standardele internaţionale de educaţie pentru profesioniştii contabili 

precum şi pentru aspiranţii la această profesie; 

- Descrierea nivelurilor de competenţă; 

- Glosar de termeni. 

Acest manual înlocuieşte ediţia 2015. 

 

Pentru alte detalii (click aici). 

 

Sursa: https://www.ifac.org/ 

 

 

18. „Diferenţe semnificative în Auditul Calităţii. Evoluţia indicatorilor” 

 

Articol semnat de Vita Ramanauskaite, Policy Advisor, Accountancy Europe şi Hilde 

Blomme, Deputy Chief Executive, Accountancy Europe. 

 

 „Auditul independent a făcut parte din lanţul de raportare financiară pentru o perioadă 

considerabilă de timp. Calitatea auditului a fost importantă întotdeauna, iar în ultimii ani i s-a acordat 

o atenţie tot mai mare. De asemenea, se pune accentul şi pe modul în care această calitate poate fi 

definită şi măsurată. Acest subiect a câştigat mai multă importanţă pentru activitatea de reglementare, 

pentru organismele de supraveghere, pentru firmele de audit şi pentru organismele profesionale. Chiar 

dacă încă nu există o abordare comună pentru măsurarea calităţii auditului, multe dintre părţile 

interesate au în vedere potenţialele modalităţi de abordare a problemei în discuţiile privind calitatea 

auditului.” 
 

Pentru articolul integral (click aici). 

 

Sursa: https://www.ifac.org/ 
 

 

 

 

 

 

https://www.ifac.org/publications-resources/2017-handbook-international-education-pronouncements
https://www.ifac.org/
https://www.ifac.org/global-knowledge-gateway/audit-assurance/discussion/significant-differences-audit-quality-indicators
https://www.ifac.org/


 

 

 

Page | 15 

   

 

 

 

19. „Indicatorii de calitate ai auditului: Ce am învăţat pe parcursul drumului?”  

Articol semnat de Cindy Fornelli, Executive Director, Center for Audit Quality (CAQ)  

„Comitetele de audit au un rol esenţial în guvernanţa corporativă, prin supravegherea 

proceselor de raportare financiară şi de audit ale companiilor.  

Center for Audit Quality (CAQ) consideră că valorile fiabile de menţionat cu privire la 

indicatorii de calitate ai auditului pot fi mai bine utilizate pentru informarea comitetelor de audit 

cu privire la aspectele cheie care pot contribui la calitatea unui audit.” 

Articolul integral (aici). 

Sursa: https://www.ifac.org/. 

 

20. Etica profesională și standardele profesionale  

Într-un recent articol publicat în revista online The Accountant Online, directorul 

executiv al CPA Australia, Alex Malley, vorbește despre etică și despre importanța acesteia 

pentru profesia contabilă. Ipoteza de la care se pornește în acest articol este că orice profesie 

are nevoie de un cod etic care să îi responsabilizeze pe membrii săi, mai ales o profesie cum 

este cea contabilă, care poate afecta indivizi și întreprinderi din întreaga lume. Încă de la 

început se accentuează o idee clară: [Etica n. r.] „nu este același lucru cu standardele și 

reglementările. Ea reflectă valorile noastre comune, valori la care aderăm și pe care ne propunem să le 

respectăm pe parcursul întregii noastre activități profesionale. Ceea ce ar trebui să ne preocupe este 

confuzia care se face între scopul principiilor noastre etice și scopul altor standarde.” 

 

Articolul integral pe pagina The Accountant Online. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.ifac.org/global-knowledge-gateway/author?author=47029
http://www.thecaq.org/
https://www.ifac.org/global-knowledge-gateway/viewpoints/audit-quality-indicators-what-have-we-learned-our-journey
https://www.ifac.org/
http://www.theaccountant-online.com/features/comment-ethics-must-remain-core-to-the-profession-5743053/

