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 ŞTIRILE EDIŢIEI 

1. Conferința Camerei Auditorilor Financiari din România  

pentru alegerea preşedintelui, a membrilor Consiliului şi a auditorului statutar 

19 septembrie 2020 

 

Având în vedere contextul socio-medical actual din România, precum și măsurile 

preventive dispuse la nivel național legate de combaterea răspândirii COVID 19, Conferinţa 

CAFR pentru alegerea preşedintelui, a membrilor Consiliului şi a auditorului statutar s-a 

desfăşurat online, prin vot la distanţă pe platforma de vot E-ballot. Scopul utilizării acestei 

platforme a fost de a permite  CAFR să organizeze voturi și alegeri sigure, verificabile în 

actualul context epidemiologic și legal. Pentru a asigura confidențialitatea și siguranța 

votului, CAFR a optat pentru această platformă certificată, supusă unui audit extern 

independent.  

Conform Listei finale a membrilor Camerei cu drept de vot la Conferința CAFR 

organizată prin vot la distanță, publicată pe site-ul www.cafr.ro în data de 19 august 2020, 

2531 de membri CAFR și-au putut exercita votul. În urma  rapoartelor generate de platforma 

de vot, 1114 de auditori s-au logat pe E-ballot în ziua Conferinței. 

Toate detaliile privind cadrul legal al desfăşurării Conferinţei au fost publicate din 

timp pe site-ul Camerei şi se găsesc aici. 

 

* 

* * 

  

În acest an, pentru funcţia de preşedinte al Camerei au candidat două persoane, pentru 

funcţia de membru al Consiliului au candidat 23 de persoane, iar pentru auditorul statutar s-

au înregistrat candidaturile a două persoane juridice.  

 

Lista definitivă a candidaţilor admişi se găseşte aici. 

* 

* * 

În preziua Conferinţei, fostul preşedinte al Consiliului dr. Ciprian Mihăilescu a 

transmis un mesaj membrilor CAFR, în care a făcut o scurtă trecere în revistă a activităţii 

ultimilor trei ani şi a încurajat viitoarea echipă de conducere pentru continuarea eforturilor 

îndreptate spre îndeplinirea obiectivelor asumate de Cameră. 

„Mandatul pe care mi l-aţi încredinţat acum trei ani a reprezentat pentru mine o onoare dar, în 

primul rând, obligaţia de a vă reprezenta şi a vă apăra interesele, de a acţiona pentru binele 

organismului profesional. Având în vedere că am avut un alt cadru legislativ, această perioadă de trei 

ani a fost una de tranziţie şi, în această situaţie, a trebuit să acţionăm puţin diferit faţă de modul în 

care eram obişnuiţi în vechiul context legislativ. În acest sens, eforturile noastre s-au îndreptat, în 

primul rând, asupra păstrării relevanţei profesiei şi, consider că demersurile viitoarei echipe de 

http://www.cafr.ro/
https://www.cafr.ro/conferinta19092020/
https://www.cafr.ro/wp-content/uploads/2020/09/lista_finala_candidaturi_v1609.pdf
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conducere a CAFR trebuie să se axeze pe acest lucru şi pe un dialog şi o colaborare reale şi eficiente cu 

organismul de supraveghere, care începând din această lună, are un nou preşedinte – conf. univ. dr. 

Oana Stănilă.  

Privind în viitor, îmi doresc ca noua echipă care va conduce CAFR să continue lucrurile bune 

începute, să îşi desfăşoare activitatea bazându-se pe independenţă, transparenţă şi cu integritate. De 

asemenea, sper ca eforturile noii conduceri să fie îndreptate şi către păstrarea unităţii profesiei noastre, 

precum şi spre crearea sinergiei necesare pentru îndeplinirea obiectivelor Camerei.” 

 

Pentru mesajul integral click aici. 

* 

* * 

Conferinţa a fost transmisă live pe platforma E-learning, iar ordinea de zi a fost 

următoarea: 

I.     Alegerea președintelui Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România, 

II.    Alegerea membrilor Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România, 

III.   Alegerea auditorului statutar al Camerei Auditorilor Financiari din România, 

IV.   Diverse. 

 

La deschiderea Conferinţei, alături de dr. Ciprian Mihăilescu şi de membrii 

Consiliului, a răspuns invitaţiei de a participa şi noul preşedinte al ASPAAS – conf. univ. dr. 

Oana Stănilă, care în mesajul transmis membrilor Camerei, şi-a exprimat  „…speranţa şi 

credinţa că împreună vom aduce normalitatea şi echilibrul de care avem nevoie cu toţii în profesia 

noastră.”click aici pentru vizualizare.  

 

În continuare, în intervalul orar 10,30 – 12,30 s-a desfăşurat procesul de vot pe 

platforma E-ballot, iar rezultatele alegerilor au publicate, tot pe această platformă, la ora 

13,00. 

Astfel, în urma centralizării voturilor exprimate au fost alese, pentru un mandat de trei 

ani, următoarele persoane: 

- Preşedinte al Consiliului – Adrian Popescu 

- Membri ai Consiliului: prof. univ. dr. Liliana Feleagă, Florentina Şuşnea, conf. univ. 

dr. Gheorghe Ialomiţianu, conf. univ. dr. Irimie Emil Popa, conf. univ. dr. Alin Constantin 

Dumitrescu, Mihaela Raluca Toma, Filip Stoica, Nicolae Covrig, Ioan Grigoriu, dr. 

Gheorghe Rusu. 

- Auditorul statutar: MOORE AUDIT ONE S.R.L. 

 

Clasamentul integral, în ordinea numărului de voturi obţinute de candidaţi, se găseşte 

aici. 

Certificarea rezultatelor şi raportul de audit privind activitatea şi integritatea poate fi 

consultat aici. 

 

https://www.cafr.ro/mesaj-presedinte-cafr/
https://www.cafr.ro/mesajul-presedintelui-aspaas-conf-univ-dr-oana-stanila-la-conferinta-cafr-19-septembrie-2020/
https://www.cafr.ro/wp-content/uploads/2020/09/Rezultatul-votului.pdf
https://www.cafr.ro/wp-content/uploads/2020/09/CAFR-Results-Ro_TT-1-1.pdf
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În conformitate cu prevederile art. 19, alin. (1) şi (2) din Regulamentul de Organizare şi 

Funcționare al CAFR, în prima şedinţă a forului de conducere, care a avut loc în data de 23 

septembrie 2020, au fost aleși membrii Biroului Permanent al Consiliului CAFR, după cum 

urmează: 

- Prim-vicepreşedinte al Consiliului: conf. univ. dr. Gheorghe Ialomiţianu 

- Vicepreşedinte al Consiliului: prof. univ. dr. Liliana Feleagă 

- Vicepreşedinte al Consiliului: Florentina Şuşnea 

- Vicepreşedinte al Consiliului: Ioan Grigoriu. 

* 

* * 

Obiectivele noii conduceri au în prim plan dezvoltarea pieței de audit, consolidarea 

transparenței decizionale și a dialogului cu membrii profesiei, îmbunătățirea comunicării cu 

publicul larg în ceea ce privește rolul auditorului financiar, cooperarea cu Autoritatea de 

supraveghere, susținerea permanentă a activității profesionale a membrilor Camerei, 

îndeplinirea și creșterea standardelor de performanță, digitalizarea serviciilor furnizate 

membrilor, îmbunătățirea permanentă a actului de pregătire profesională continuă și a 

calității activității de audit financiar, coroborate cu continuarea consolidării relațiilor cu 

organismele profesionale interne și internaționale. 

Drept început al activităţii noii echipe de conducere a CAFR, preşedintele Adrian 

Popescu şi-a exprimat deschiderea spre dialog, transparenţă şi colaborare cu toţi membrii 

profesiei pentru păstrarea relevanţei profesiei: 

  

„Vă invit să lucrăm împreună! Vă adresez o invitație la dialog! Vă propun să dăm dovadă de 

responsabilitate și creativitate, unindu-ne eforturile printr-un schimb constructiv și sincer de opinii, de 

sugestii, de acțiuni inițiate în sprijinul profesiei. Această invitație la colaborare nu este adresată doar 

membrilor Camerei Auditorilor Financiari din România ci și partenerilor noștri externi, a căror 

perspectivă este la fel de prețioasă.” 

 

Pentru mesajul integral click aici 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.cafr.ro/mesajul-presedintelui-cafr/
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2. Noul preşedinte al Autorităţii pentru Supravegherea Publică a Activităţii de Audit 

Statutar 

 

Vă aducem la cunoștință că doamna conf. univ. dr. Oana Georgiana Stănilă este noul 

președinte al Autorității pentru Supravegherea Publică a Activității de Audit Statutar din 

România, potrivit Monitorului Oficial nr. 844 din 15 septembrie 2020. 

Îi urăm doamnei președinte Oana Georgiana Stănilă succes deplin în acţiunile pe care 

le va întreprinde în exercitarea mandatului care i-a fost încredinţat, fiind convinși că relațiile 

de colaborare între instituțiile noastre  vor evolua către un alt nivel, bazat pe dialog și 

cooperare reciprocă. Ne exprimăm întreaga deschidere pentru o colaborare reală, în sprijinul 

pieței de audit și a membrilor CAFR, pentru rezolvarea problemelor reale ale profesiei. 

Cu ocazia acestei numiri, vă asigurăm că, așa cum am făcut întotdeauna, vom 

promova discuțiile cu autoritatea de supraveghere și vom depune eforturi susținute în 

vederea găsirii unor modalități de soluționare a dificultăților întâmpinate de dumneavoastră 

și pe care ni le-ați comunicat în repetate rânduri, majoritatea legate de dublarea unor obligații 

atât la ASPAAS, cât și la CAFR, care ridică poveri suplimentare în activitatea pe care o 

desfășurați: 

 Necesitatea obținerii vizei anuale, 

 Obligația parcurgerii cursurilor de pregătire profesională continuă, 

 Necesitatea raportării anuale și 

 Facilitarea recunoașterii calității de auditor financiar în România a 

profesioniștilor contabili care dețin deja calificarea ACCA. 

Ne dorim să avem în ASPAAS un partener important, dat fiind rolul deosebit pe care îl 

are în supravegherea profesiei de audit din România. 

În contextul unei situații economice globale fără precedent, cauzată de dificultăți și 

incertitudini generate de pandemia de COVID-19, ne exprimăm convingerea că o comunicare 

reală între instituțiile care gestionează și coordonează activitatea de audit financiar din 

România este în beneficiul membrilor, ajutându-i să facă față provocărilor actuale prin 

simplificarea procedurilor legate de obligațiile anuale, putând astfel să se axeze pe serviciile 

oferite clienților și pe valoarea adăugată revenirii economiei naționale. 
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  INFORMATIV PROFESIONAL  

3. Raportul Comisiei Europene cu privire la revizuirea Directivei privind raportarea 

nefinanciară (NFRD) 

 În cursul lunii august 2020, Comisia Europeană a publicat un raport care conține 

rezumatul a 588 de răspunsuri primite la consultarea publică cu privire la revizuirea 

Directivei privind raportarea nefinanciară (NFRD).  

Analiza arată că există un sprijin puternic pentru: 

• cerința de a utiliza un standard comun de raportare nefinanciară care ar rezolva 

problemele legate de siguranța, comparabilitatea și relevanța datelor (sprijinul acordat de 

82% dintre respondenți); 

• consolidarea cerințelor privind asigurarea informațiilor nefinanciare – utilizatorii ar 

dori să aibă o asigurare rezonabilă obligatorie, în timp ce preparatorii preferă asigurarea 

limitată; 

• extinderea ariei de aplicare a NFRD; 

• prezentarea procesului de evaluare a pragului de semnificație de către companii; 

• standarde simplificate pentru IMM-uri pentru a ușura sarcinile administrative; 

• digitalizarea informațiilor nefinanciare. 

  

Puteți regăsi aici raportul complet (în limba engleză). 

Sursa: https://ec.europa.eu/info/index_ro 
 

 

4. CAFR lansează „Modelul de maturitate a competenței digitale (DCMM)”  

al EFAA, în limba română 

25 august 2020 
 

Camera Auditorilor Financiari din România a lansat „Modelul de maturitate a 

competenței digitale (DCMM)” al EFAA în limba română. 

De ce este importantă competența digitală? 

Digitalizarea are implicații profunde pentru practicile contabile mici și mijlocii (SMP). 

Aceste implicații vor produce schimbări. Noile tehnologii digitale vor continua să apară. 

SMP-urile trebuie să anticipeze aceste schimbări și să fie pregătite să răspundă. Totuși, SMP-

urile au, în general, resurse limitate și au nevoie de îndrumări și direcționare cu privire la 

modul în care pot răspunde cel mai bine acestor implicații. Aici intervine modelul de 

maturitate a competenței digitale (DCMM ™). 

https://www.cafr.ro/wp-content/uploads/2020/08/EC-summary-report-NFRD-consultation.pdf
https://ec.europa.eu/info/index_ro
https://www.efaa.com/cms/upload/efaa_files/pdf/Publications/Articles/20170714_EFAA_Digital_Technologies_Implications_for_SMPs.pdf
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Ce este modelul de maturitate a competenței digitale (DCMM™)? 

DCMM cuprinde un chestionar care permite SMP-urilor să își evalueze nivelul de 

maturitate actual privind competența digitală, să identifice domeniile în care competențele 

sunt puternice sau lipsesc și apoi să elaboreze o foaie de parcurs pentru atingerea unui nivel 

mai mare de maturitate. 

Pași pentru finalizarea evaluării DCMM ™ 

1. Apăsați aici (click) 

2. Completați profilul practicii în partea de sus a paginii de pornire. 

3. Continuați la „Începeți aici” unde veți vedea „Sunt contabil”, „Sunt 

auditor” și „Sunt PFA”. Bifați toate cele care se aplică. 

4. Completați fiecare secțiune a chestionarului. Chestionarul este format din 

următoarele secțiuni: 

Secțiunea A: Nivelul de automatizare a proceselor interne ale firmei. 

Secțiunea B: Disponibilitatea unui fond de resurse calificat și a dezvoltării abilităților 

legate de competențele digitale. 

Secțiunea C: Nivel de automatizare în legătură cu procesele și natura serviciilor 

prestate – vi se va solicita să răspundeți C1 și / sau C2, în funcție de ce ați selectat la Pasul 3 

de mai sus dacă firma este de contabilitate, audit sau ambele. 

Recomandăm conducerii firmei, de preferință inclusiv cu cineva cu experienţă IT, să se 

întâlnească pentru a da un răspuns colectiv. Completarea chestionarului va solicita 

exercitarea raţionamentului profesional. Întrebările din fiecare secțiune trebuie să fie 

completate utilizând coloana „Răspuns”. Opțiunile de răspuns sunt date în fiecare caz. 

5. La final, apăsați pe „Calculați scorul” pentru a vedea nivelul de digitalizare pentru 

fiecare secțiune și în general. Dacă ați transmis răspunsul atunci, sub anonimat complet și cu 

respectarea Regulamentului general de protecţie a datelor cu caracter personal (GDPR), 

răspunsul dumneavoastră se consolidează cu celelalte răspunsuri colectate. Puteți compara 

apoi locul în care practicați dumneavoastră în comparație cu alte SMP-uri din jurisdicția 

dumneavoastră și din întreaga Europă. 

Citiți aici informații detaliate despre DCMM ™, inclusiv modul de interpretare a 

rezultatelor și de a stabili următorii pași în dezvoltarea abilităților digitale. 

 

https://www.occ.pt/pt/EFAA_DCMM/index_tabs.php?l=146&ls=
https://www.cafr.ro/wp-content/uploads/2020/08/DCMM-Info-detaliate.pdf
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 ACTUALITĂŢI INTERNAŢIONALE 

 

Resurse informative privind impactul pandemiei de COVID 19 

Accountancy Europe 

5. Patru pași către o recuperare durabilă în urma pandemiei 

Olivier Boutellis-Taft, CEO, Accountancy Europe 

 

Economia este într-o formă proastă ca şi ecosistemele și clima. În timpul blocajelor 

globale, am observat o scădere masivă a emisiilor de carbon, dar mă tem că vom reveni la 

normal, sau poate chiar mai rău odată ce pandemia va trece. La urma urmei, în timpul crizei 

financiare, am văzut că emisiile globale de CO2 s-au micșorat cu 1,4% în 2009, dar acestea au 

crescut deja cu 5,1% în 2010. 

Ultimul lucru de care avem nevoie pentru o recuperare durabilă este să ne întoarcem 

la afaceri ca de obicei. Acesta este motivul pentru care Accountancy Europe solicită schimbări 

structurale în timpul pandemiei: lecții pentru un viitor mai durabil. 

Iată 4 idei pentru o recuperare durabilă: 

1. Îmbunătățirea rezilienței și a gestionării riscurilor, în special la IMM-uri; 

2. Treceți la o economie circulară; 

3. Sectorul public trebuie să se schimbe și el; 

4. Lobbyiştii trebuie să schimbe și să sprijine o agendă UE cu adevărat transformatoare 

în interesul public. 
 

Pentru articolul integral click aici 

Sursa: https://www.accountancyeurope.eu/ 

 

 

 

6. Noutăţi de la IFAC 

 

Coronavirus (COVID-19) prezintă provocări extreme neașteptate pentru organizațiile 

de toate dimensiunile și sectoarele din întreaga lume. Se schimbă rapid modul de funcționare 

a entităților și modul în care trăiesc și lucrează indivizii.  

IFAC a dezvoltat o pagină web dedicată cu resurse informative esențiale, îndrumări și 

sfaturi din partea organizațiilor noastre profesionale de contabilitate (PAO) și a altor părți 

interesate. 

Scopul nostru este să ajutăm organizațiile și indivizii să demonstreze agilitatea de a 

ajusta, inova și gestiona această situație în evoluție rapidă. Vom continua să construim și să 

actualizăm pagina într-un mod în care credem că satisface cel mai bine nevoile dvs. 

https://www.accountancyeurope.eu/good-governance-sustainability/4-steps-to-a-sustainable-recovery-from-covid-19/
https://www.accountancyeurope.eu/
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NOU: Am dezvoltat pagini web dedicate axate pe audit (includ dovezi de audit, 

auditul estimărilor contabile, raportarea auditorului și evenimentele ulterioare etc.) și 

raportare financiară (includ preocupare continuă, măsurare și depreciere a valorii juste, 

contabilitate de leasing și contabilitate de acoperire etc.), care oferă un rezumat al 

provocărilor și implicațiilor cheie ale pandemiei și evidențiază diverse resurse relevante care 

sunt disponibile în cadrul fiecărui subiect. 

Pentru materialul integral click aici 

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

 

 

7. De la esențial la indispensabil: cinci pași pentru a naviga în furtuna COVID-19 

Tom Hood, CEO of the Maryland Association of Certified Public Accountants 

(MACPA) and the Business Learning Institute 

 

„Adesea avem tendința să ne gândim la schimbări ca fiind treptate şi, uneori, aşa este. 

Dar gândiți-vă o clipă la plăcile tectonice ... acele plăci cu mișcare lentă de sub suprafața 

pământului. De cele mai multe ori, se mișcă încet. În alte momente, se presează una împotriva 

celeilalte, iar presiunea se construiește și se construiește până când va exista o schimbare 

tectonică dramatică ... un cutremur. Asta am experimentat cu toții iar pe scara Richter a ieșit 

din topuri. Și replicile vor continua să reverbereze. 

Mărimea, domeniul de aplicare și viteza acestei crize fac ca această situație să fie și mai 

periculoasă, ceea ce înseamnă că imaginarea unui „nou normal” pare inadecvată. Prefer să 

folosesc termenul Mckinsey inventat recent ca „următorul normal”. Aceste este menit să ne 

reformuleze gândirea și să ne schimbe paradigmele, de la a ne întoarce „la afaceri” la a ne 

imagina cum va fi „următorul normal”.  

 

Pentru articolul integral click aici 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.ifac.org/knowledge-gateway/discussion/covid-19-resources-ifacs-network
https://www.ifac.org/
https://www.ifac.org/knowledge-gateway/preparing-future-ready-professionals/discussion/essential-indispensable-five-steps-navigating-covid-19-storm
https://www.ifac.org/

