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 ŞTIRILE EDIŢIEI 

 

1. Conferinţa anuală a CAFR 

13 aprilie 2019, Bucureşti 

 

În data de 13 aprilie 2019, la Hotel Caro din Capitală, s-a desfăşurat Conferinţa anuală 

a Camerei Auditorilor Financiari din România. Au fost prezenţi 385 de membri cu drept de 

vot, conform normelor aprobate de Cameră, membrii Consiliului CAFR, ai Comisiei de 

Auditori Statutari, auditori de onoare.  

De asemenea, au participat reprezentanţi ai unor instituţii publice şi organizaţii 

profesionale, precum şi ai mediului academic cu care Camera Auditorilor Financiari din 

România colaborează pentru dezvoltarea profesiei, precum:  Florin Toma, preşedinte 

Accountancy Europe, Lucian Dan Vlădescu, preşedinte Autoritatea de audit - Curtea de 

Conturi a României, Angela Guran, director, Direcţia de strategie şi stabilitate financiară – 

Autoritatea de Supraveghere Financiară, Marius Vorniceanu, membru în cadrul Oficiului 

Naţional de Prevenire şi Combaterea Spălării Banilor, Dan Manolescu, preşedintele Camerei 

Consultanţilor Fiscali, Adrian Vascu, preşedintele Uniunii Profesiilor Liberale din România, 

Ruxandra Bilius, preşedintele Autorităţii Auditorilor Interni din România, Andreia Stanciu, 

director ACCA Europa de Sud-est, Niculae Bălan, preşedintele Uniunii Naţionale a 

Practicienilor în Reorganizare şi Lichidare, Sorin Petre, vicepreşedinte – Asociaţia Naţională 

a Evaluatorilor din România, Elena Dumitraşcu, expert – Direcţia de reglementare şi 

Autorizare – Banca Naţională a României, Nicolae Mirică, secretar general al Uniunii 

Profesiilor Liberale din România, Vasile Răileanu, prorector, Academia de Studii Economice 

din Bucureşti. 

Nu au onorat invitaţia de a participa la Conferinţă reprezentanţi ai zonei de 

reglementare, precum Ministerul Finanţelor Publice şi Autoritatea de Supraveghere a 

Activităţii de Audit Statutar, deşi prezenţa acestora ar fi fost necesară întrucât sunt principalii 

beneficiari ai informaţiilor financiare şi supraveghează buna desfăşurare a activităţii de audit.  

 

În deschidere dr. Ciprian Teodor Mihăilescu, preşedintele Camerei Auditorilor 

Financiari din România, a adresat tuturor celor prezenţi la acest eveniment un călduros salut 

din partea Consiliului Camerei, urmat de Adrian Popescu, secretarul general al Camerei, care 

a făcut o scurtă trecere în revistă a principalelor puncte ale Raportului de activitate pentru 

2018, precum şi câteva repere ale activităţii Consiliului pentru anul 2019. Astfel, în succinta 

prezentare Adrian Popescu a menţionat:  

„Trecem print-o perioadă destul de grea, de tranziţie, de reformă în domeniul auditului, proces 

care se derulează în toată Uniunea Europeană şi care a avut impact şi în România, creând o serie de 

confuzii şi diferite interpretări. La nivelul executivului am încercat să clarificăm cât am putut de mult 

şi cât a ţinut de activitatea Camerei aceste disfuncţionalităţi şi vom face acest lucru şi în continuare în 



 

 

 

Page | 3 

   

încercarea de fi cât mai aproape de dumneavoastră şi de a avea o activitate independentă şi, nu în 

ultimul rând, să vă ajutăm în relaţia cu Autoritatea de supraveghere. 

Strict din punct de vedere al activităţii desfăşurate de executiv în această perioadă (2018 până 

în prezent) a existat o reorganizare a acestuia, pentru a putea face faţă noilor provocări, fie că vom 

primi sau nu delegare de la ASPAAS pentru diverse activităţi. 

Am reuşit să mai deschidem o reprezentanţă în teritoriu, cea de la Constanţa, pe lângă cele 

patru deschise anterior la Iaşi, Braşov, Cluj-Napoca, şi Timişoara.  

Pentru viitor intenţionăm să dezvoltăm activitatea în teritoriu, având în vedere parteneriatul 

încheiat cu cele două organisme profesionale CCF şi ANEVAR, în primul rând prin organizarea de 

evenimente în comun, aşa cum sunt cele de astăzi, respectiv Conferinţa CAFR şi Conferinţa CCF, 

organizate în aceeaşi locaţie, tocmai pentru a veni în sprijinul membrilor comuni ai celor două 

organisme. 

În ce priveşte dezvoltarea pieţei de audit, am identificat o serie de autorităţi şi agenţii de 

reglementare care gestionează aproape 54.500 de operatori economici, cu care intenţionăm să încheiem 

protocoale de colaborare, astfel încât să dezvoltăm servicii noi de audit. 

Tot pentru a veni în sprijinul dumneavoastră, dezvoltarea unei aplicaţii de audit este într-o 

formulă destul de avansată şi intenţionăm să testăm într-o primă fază intern, în cadrul 

Compartimentului Monitorizare Control, Cercetare şi Competenţă Profesională. Pasul doi va fi 

testarea aplicaţiei de către grupul de lucru, urmând ca varianta demo să fie postată pe site-ul Camerei 

pentru a putea fi testată de toţi membrii CAFR. Ne propunem ca această variantă să fie finalizată până 

la sfârşitul acestui an, în aşa fel încât să o puteţi folosi pentru auditarea situaţiilor financiare ale lui 

2019.  

Am mai identificat o serie de probleme restante, pe care le-am reluat cum ar fi: actualizarea 

Ghidului unui audit de calitate, întrucât standardele s-au tot actualizat, în prezent suntem în faza de 

traducere a noului Ghid şi intenţionăm să îl finalizăm până la sfârşitul anului. De asemenea, Ghidul 

pentru auditul intern va fi actualizat cu ajutorul grupului de lucru constituit în acest sens. 

Ca o concluzie, consider că există destul de multe provocări pentru profesia noastră, dar atâta 

timp cât suntem uniţi nu cred că se poate întâmpla nimic rău.”  

  

Înainte de începerea efectivă a lucrărilor Conferinţei, au adresat mesaje de salut 

participanţilor:  Lucian Dan Vlădescu,  Curtea de Conturi a României, Adrian Vascu, 

preşedintele UPLR, Florin Toma, preşedinte Accountancy Europe, Marius Vorniceanu, 

ONPCSB, Dan Manolescu, preşedintele CCF, Sorin Petre, vicepreşedinte, ANEVAR, Vasile 

Răileanu, prorector, ASE, Andreia Stanciu, director Europa de Sud-Est, ACCA, Niculae Bălan, 

preşedinte UNPIR, Elena Dumitraşu, BNR, Ruxandra Bilius, preşedinte AAIR. 

 

Concluzia care s-a desprins din mesajele adresate de către reprezentanţii instituţiilor şi 

organizaţiilor invitate la Conferinţă a fost aceea că, numai împreună, organismele 

profesionale din România vor reuşi să obţină mult mai multe beneficii pentru profesiile 

liberale decât ar putea obţine individual. 
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După mesajele adresate de invitaţi, Conferinţa a continuat cu prezentarea 

documentelor. 

Pentru început dr. Ciprian Teodor Mihăilescu, preşedintele Camerei a supus votului 

Ordinea de zi din care a fost retras punctul care viza aprobarea modificării şi completării ROF 

din următoarele motive pe care le menţionăm pe scurt: 

„Anul trecut aţi aprobat în Conferinţă actualul ROF. Acest document, pentru a putea fi 

aprobat, trebuia să primească un aviz prealabil din partea autorităţii de supraveghere. Avizul prealabil 

a venit în ziua anterioară Conferinţei, cu anumite propuneri şi observaţii şi, evident că, Consiliul şi 

executivul nu mai aveau timpul necesar să discute şi să analizeze acele propuneri şi modificări. 

Ulterior Conferinţei vom vedea în detaliu ce anume conţin aceste observaţii şi propuneri noi formulate 

de ASPAAS.” 

Înainte de prezentarea raportului de activitate, preşedintele CAFR şi-a exprimat 

dezamăgirea pentru absenţa de la lucrările Conferinţei a reprezentanţilor MFP şi ASPAAS, 

întrucât prezenţa acestora ar fi fost de folos, mai ales prin prisma faptului că aceştia ar trebui 

să afle direct de la cei pe care îi supraveghează ce probleme întâmpină în activitatea de zi cu 

zi, unde ar putea să intervină în calitate de reglementator sau de iniţiator legislativ, pentru a 

putea fi, într-adevăr, de ajutor pentru îndeplinirea cât mai bine a activităţii depuse de 

membrii noştri.  

În continuare dr. Ciprian Teodor Mihăilescu a prezentat plenului Conferinţei punctele 

principale ale Raportului de activitate al Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din 

România pentru anul 2018, care se găseşte integral pe site-ul CFAR (click aici). 

În continuare, în cadrul Conferinţei anuale 2019, Florentina Şuşnea, vicepreşedinte al 

Consiliului a prezentat situaţiile financiare ale Camerei la 31 decembrie 2018, precum şi 

execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli pentru exerciţiul financiar încheiat la 31 decembrie 

2018. Documentele se găsesc integral aici şi aici. 

Raportul Comisiei de Auditori Statutari asupra situaţiilor financiare ale Camerei 

încheiate la 31 decembrie 2018 a fost prezentat de Vasile Popa, membru al Comisiei. 

Raportul Comisiei îl puteţi consulta aici. 

Conform ordinei de zi,  Florentina Şuşnea, vicepreşedinte al Consiliului a supus 

atenţiei membrilor Camerei prezenţi la Conferinţă Proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli 

pentru anul 2019 aferent Programului de activităţi pe care Consiliul intenţionează să le 

desfăşoare în sprijinul membrilor în cursul anului curent.  

Prezentarea Programului de activitate al Consiliului pentru anul 2019 a fost făcută de 

conf. univ. dr. Gheorghe Ialomiţianu, prim-vicepreşedinte al Consiliului, care înainte de a 

trece efectiv la punctele esenţiale ale documentului, a subliniat principalele probleme cu care 

se confruntă profesia în prezent, din care redăm, pe scurt, câteva idei: 

 

„Îmi exprim câteva gânduri în ce priveşte viitorul profesiei şi vreau să sper că lucrurile se vor 

îndrepta într-o direcţie bună. M-aş fi bucurat dacă preşedintele ASPAAS ar fi dat curs invitaţiei 

https://www.cafr.ro/uploads/Raport_CAFR_2018_RO-a40d.pdf
https://www.cafr.ro/uploads/Situatii_financiare_2018-5044.pdf
https://www.cafr.ro/uploads/Executie_BVC_2018-d25e.pdf
https://www.cafr.ro/uploads/RaportAuditStatutar_2018-bec4.pdf
https://www.cafr.ro/uploads/BVC_2019-daa6.pdf
https://www.cafr.ro/uploads/BVC_2019-daa6.pdf
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noastre de a participa la lucrările Conferinţei, pentru că exista oportunitatea de a prezenta multe 

lucruri privind activitatea instituţiei pe care o conduce. O asemenea instituţie publică are o 

responsabilitate faţă de cei pe care îi supraveghează, mai ales având în vedere că 30% din cheltuielile 

ASPAAS reprezintă contribuţia Camerei, practic sunt suportate de dumneavoastră prin taxele pe care 

le plătiţi.  

Potrivit prevederilor Legii 162/2017 ASPAAS avea obligaţia să prezinte raportul anual care 

trebuie aprobat de ministrul finanţelor, stadiul de elaborare al procedurilor, precum şi modul în care 

sprijină această profesie. În al doilea rând, în calitate de membru al Consiliului Camerei, fac precizarea 

că ne-am desfăşurat activitatea în mod legal, la fel ca şi fostul Consiliu. Din momentul aprobării Legii 

162 am funcţionat legal, deşi în comunicatul emis de ASPAAS se spune contrariul. Astfel, art. 90 din 

lege contrazice această poziţie prin precizarea de la capitolul Măsuri tranzitorii <<…până la elaborarea 

de noi proceduri de către ASPAAS se aplică procedurile în vigoare înainte de apariţia legii emise de 

fostul organism de supraveghere (n.r. CSIPPC) şi de organismul profesional.>>  

Doresc să subliniez încă o dată faptul că, în perioada delegării de drept (n.r. prin efectul legii), 

respectiv 15 iulie 2017-15 iulie 2018 CAFR şi-a desfăşurat activitatea în mod legal, inclusiv activitatea 

pe care dumneavoastră aţi depus-o s-a înscris în litera şi spiritul legii. 

În concluzie, noi solicităm să se respecte Legea 162 şi să se elaboreze procedurile, întrucât este 

necesar să ştim cum ne desfăşurăm activitatea ca organism profesional”. 

Revenind la Programul de activitate al Consiliului pentru anul 2019, prim-

vicepreşedintele Gheorghe Ialomiţianu a prezentat punctele principale ale acestuia. 

Programul integral se găseşte, de asemenea, pe site-ul Camerei (click aici). 

 

Toate documentele Conferinţei care au fost supuse votului membrilor prezenţi au fost 

aprobate. 

 

În cadrul lucrărilor au luat cuvântul şi o serie de auditori care şi-au exprimat 

nedumerirea şi, în acelaşi timp, nemulţumirea faţă de modul în care au fost transpuse 

prevederile directivei europene de reformare a auditului în legislaţia naţională, prin Legea nr. 

162/207. Aceştia au prezentat problemele cu care se confruntă din cauza inadvertenţelor şi a 

lipsei procedurilor şi a normelor care ar fi trebuit emise de organismul de supraveghere. 

Toate nelămuririle şi problemele ridicate de participanţii la conferinţă desprinse atât 

din luările de cuvânt, cât şi din sugestiile formulate de auditori vor fi centralizate, analizate şi 

vor primi răspuns în cel mai scurt timp posibil din partea Consiliului şi a executivului 

Camerei. 

 

Conform agendei Conferinţei, în continuare s-a trecut la organizarea alegerilor pentru 

membrii Comisiei de disciplină şi desemnarea membrilor Comisiei de numărare a voturilor, 

din rândul auditorilor financiari prezenţi la lucrări. 

Astfel, din Comisia de numărare a voturilor au făcut parte: Larisa Vlăsceanu, Eusebiu 

Vreme, Dana Stănicel, Ana Şerban, Daniel Vasiliu, Stela Angela Marian, Alina Pavel, 

Alexandru Stanciu şi Cristina Cobianu. 

https://www.cafr.ro/uploads/Programul_de_activitate_2019-d9d5.pdf
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În urma centralizării şi numărării voturilor exprimate, Comisia de disciplină a CAFR 

este formată din: Gheorghe Popescu, Ion Manole şi Mihai Hura.  

Procesul verbal întocmit cu ocazia alegerilor se găseşte aici.  

 

 
  

 

În încheiere, preşedintele CAFR a mulţumit tuturor celor prezenţi pentru toate 

aspectele importante pe care le-au semnalat, pentru întrebările adresate şi propunerile 

formulate şi a amintit disponibilitatea membrilor Consiliului şi a sa personală pentru dialog, 

pentru a putea găsi împreună cu membrii cele mai bune soluţii la problemele care au fost 

identificate, în sprijinul profesiei. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.cafr.ro/uploads/PV_COMISIE_DIS_CAFR_13042019-413150310-0001-116c.pdf
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 INFORMATIV PROFESIONAL 

2. Comunicat privind documentele publicate de către ASPAAS în data de 09 aprilie 2019 

Referitor la comunicatul ASPAAS din data de 09 aprilie 2019 privind proiectul de 

modificare a ROF CAFR, vă aducem la cunoștință faptul că CAFR a transmis autorității de 

supraveghere (ASPAAS) în data de 06.03.2019 o adresă prin care se solicită în conformitate cu 

art. 13, (3), lit. f) din  Regulamentul de organizare și funcționare al CAFR,  avizarea prealabilă 

a proiectului de modificare și completare a Regulamentului de organizare și funcționare a 

Camerei. Această solicitare avea ca scop implementarea observaţiilor şi propunerilor 

ASPAAS (Click aici), cuprinse în anexa la avizul favorabil emis de ASPAAS (Click aici) cu 

privire la ROF CAFR, care nu au putut fi cuprinse în actul în discuție la data aprobării 

actualului ROF.  

Documentele comunicate de către CAFR autorității de supraveghere pot fi consultate 

public, în cele ce urmează: 

 Adresă înaintare (Click aici), 

 Proiect de modificare și completare a ROF (Click aici). 

Astfel, documentele comunicate reprezentând o aliniere la observațiile și propunerile 

formulate de ASPAAS, CAFR nu a intenționat și nici nu poate fi adusă în discuție aprobarea 

unui nou Regulament de organizare și funcționare a CAFR.  

Actualul ROF a fost avizat de către ASPAAS prin Adresa nr. 1171/20.04.2018 (Click 

aici), acesta fiind aprobat prin Hotărârea Conferinței nr. 2 din 21 aprilie 2018 și publicat în 

Monitorul Oficial al României Partea I nr. 436 din 23 mai 2018.  

Considerăm, prin urmare, că este vorba de o neînțelegere asupra scopului cu care 

aceste documente au fost transmise ASPAAS și a demersului legal întreprins de către CAFR. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.cafr.ro/uploads/Anexa_1_la_Adresa_1171-32fc.pdf
https://www.cafr.ro/uploads/Adresa_1171_fara_semnatura-01c6.pdf
https://www.cafr.ro/uploads/Adresa_CAFR_ROFcatreASPAAS-aef4.pdf
https://www.cafr.ro/uploads/proiect_privind_modificarea_ROF-4af5.pdf
https://www.cafr.ro/uploads/Adresa_1171_fara_semnatura-01c6.pdf
https://www.cafr.ro/uploads/Adresa_1171_fara_semnatura-01c6.pdf
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 DIN AGENDA CAFR 

 

                             ▪ Evenimente pe plan intern 

3. Întâlnire cu reprezentanți europeni ai profesiilor liberale 

10 aprilie 2019, Bucureşti 

 

În cadrul acțiunilor organizate cu prilejul asigurării de către România a președinției 

rotative a Consiliului Uniunii Europene, reprezentanţi ai Consiliul European al Profesiilor 

Liberale - CEPLIS și ai Confederației Profesiilor Liberale din Italia – CONFPROFESSIONI au 

efectuat o vizită în țara noastră într-o delegație comună, şi au avut întâlniri instituționale cu 

reprezentanți ai autorităților publice și profesiilor liberale.  

Cele două organizații de profesii liberale au desfășurat, în ultimii ani, astfel de misiuni 

în toate statele care au deținut președinția rotativă a Consiliului European. Delegația a fost 

condusă de Gaetano Stella, prim-vicepreședinte al Comitetului Permanent al Consiliului 

European al Profesiilor Liberale - CEPLIS, şi președinte al Confederației Profesiilor Liberale 

din Italia – CONFPROFESSIONI, una dintre cele mai puternice asociații interprofesionale din 

Uniunea Europeană organizate la nivel național.  

În cadrul vizitei efectuate în ţara noastră delegația comună CEPLIS – 

CONFPROFESSIONI a avut întâlniri instituționale cu reprezentanți ai autorităților publice 

din România (Guvernul României, Ministerul Muncii și Justiției Sociale, Ministerul pentru 

Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat și Ministerul Fondurilor Europene), prilej cu 

care au fost abordate aspecte referitoare la activitatea profesiilor liberale la nivel european 

(Piața Unică a Serviciilor, reglementarea profesiilor liberale, libera circulație a membrilor 

acestora, serviciile E-card, nivelul de calificare, antreprenoriatul etc.). Totodată, a fost relevată 

buna colaborare dintre asociațiile de profesii liberale din Uniunea Europeană, inclusiv cu 

Uniunea Profesiilor Liberale din România. Reprezentanții autorităților publice au apreciat 

importanța sectorului socio-economic al profesiilor liberale la realizarea binelui public și și-au 

exprimat disponibilitatea de a sprijini, în mod direct și concret, dezvoltarea acestuia. 

În organizarea Uniunii Profesiilor Liberale din România – UPLR, miercuri, 10 aprilie, 

delegația a avut o întâlnire la sediul Camerei Consultanților Fiscali din București cu 

reprezentanți ai asociațiilor de profesii liberale din România, inclusiv cu cei ai Uniunii 

Ziariștilor Profesioniști din România. Oficiul de gazdă a revenit dr. Dan Manolescu, 

vicepreședinte al UPLR și președinte al Camerei Consultanților Fiscali. Invitată să participe la 

acest eveniment, Camera Auditorilor Financiar din România a fost reprezentată de Anca 

Ţiura, şeful Compartimentului Comunicare şi Relaţii Internaţionale din cadrul executivului. 

Pe lângă o informare reciprocă, cei prezenți au discutat aspecte referitoare la 

reglementările naționale, libera circulație a profesioniștilor, digitalizarea informațiilor și 

servicii on/line, modalități de formare și antreprenoriat, statutul profesioniștilor liberali etc. 

Printre altele, oaspeții au dezvoltat conceptul necesității realizării unei cooperări în plan 

regional între organizațiile profesiilor liberale.  

La finalul întâlnirii au avut loc o conferinţă de presă. 
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▪ Evenimente pe plan extern 

 4. Întâlnirea grupului de coordonare a Proiectului Common Content, 

1-2 aprilie 2019, Madrid, Spania 

 

În perioada 1-2 aprilie 2019, la Madrid a avut loc o nouă întâlnire a Grupului de 

coordonare a Proiectului Common Content.  

În calitate de membru cu drepturi depline al acestui proiect, Camera Auditorilor 

financiari din România a participat la acest eveniment, fiind reprezentată de Adriana Lobdă, 

membru al Consiliului şi de Adriana Spiridon, şeful Compartimentului Admitere, pregătire 

continuă şi stagiari. 

Principalele puncte de interes cuprinse în agenda întâlnirii au vizat: 

1. Analizarea rapoartelor de revizuire a auto-evaluarii ICAS Scoția, IDW/WPK 

Germania, ICAEW Marea Britanie, OEC/CNCC Franța, CAI Irlanda. 

Toate organizațiile membre ale proiectului Common Content fac rapoarte de auto-

evaluare la fiecare zece ani, prezentând informații actualizate despre procesele existente la 

nivel local și organizațional în materie de educație (acces la profesie, stagiu, dezvoltare 

profesională continuă, cooperare cu universitățile, autoritatea de supraveghere, etc.). 

Toate rapoartele de revizuire a auto-evaluărilor întocmite de institutele de mai sus au 

fost redactate de echipe de revizori, numite la nivelul CCP, pe baza recomandărilor și 

sugestiilor Comitetului de Conformitate al CCP, fiind ulterior discutate și supuse aprobării în 

Steering Group. În urma discuțiilor purtate s-a stabilit ca rapoartele să fie completate, unele 

necesitând doar modificări editoriale menite să clarifice orice ambiguități, altele necesitând 

informații suplimentare.   

2. Aspecte financiare și aprobarea cheltuielilor 

În lumina Brexit-ului, s-a stabilit modificarea contului proiectului Common Content 

din Lire sterline în Euro. Până la data întâlnirii, toate institutele membre ale proiectului 

Common Content își plătiseră cotizațiile. S-a identificat necesitatea înființării unui 

comitet/grup operativ la nivelul conducerii CCP care să poată lua decizii financiare în situații 

de urgență, fără aprobarea prealabilă a membrilor Steering Group.  

3. Continuarea serviciilor de găzduire a site-ului Common Content pe anul 2019 

S-a raportat cu privire la funcționalitatea site-ului Common Content și la continuarea 

serviciilor de găzduire a site-ului pe anul 2019. Găzduirea site-ului Common Content (servicii 

de hosting) sunt oferite de o firmă IT din România, pe baza unui contract încheiat de CAFR, 

în numele Common Content. 

4. Desemnarea de membri în comitete/ grupurile de lucru 

- Dat fiind locul vacant în Grupul de lucru de Educație, a fost propusă ca membru 

Adriana Lobdă, din partea CAFR, a cărei nominalizare a fost acceptată.  
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- Jennifer Burt a fost numită secretar al Comitetului de Conformitate, așadar s-a pus 

în discuție continuarea activității sale de monitorizare a oportunităților de finanțare, cu atât 

mai mult cu cât, din perspectiva Brexit-ului, institutul din care face parte (ICAEW UK) se 

poate să nu mai fie implicat în finanțări comunitare. Comitetul de Nominalizări urmează să 

înainteze recomandări pentru înlocuirea sa.  

5. Participarea reprezentanților institutului din Portugalia în calitate de observatori 

În cadrul acestei întâlniri, au fost invitați să participe în calitate de observatori și 

potențiali membri ai proiectului, reprezentanți ai institutului de auditori din Portugalia, 

OROC.  

Delegația din Portugalia a prezentat pe scurt programul propriu de calificare, 

exprimându-și angajamentul de a completa toată documentația necesară în vederea aderării 

la Common Content. 

6. Prezentarea ICJCE Spania 

În calitate de reprezentant al institutului care a găzduit întâlnirea de la Madrid, Angel 

Cervantes a susținut o prezentare a accesului la profesia de auditor în Spania, precum și a 

eforturilor și acțiunilor derulate de ICJCE în materie de educație și pregătire profesională. 

Cerințele de acces la profesia de audit din Spania sunt foarte riguroase și complexe, astfel că 

abia la 34 de ani, în medie, o persoană poate deveni auditor financiar în această țară.  
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5. Forumul Strategic al Profesiei Contabile   

10-12 aprilie 2019, Malta 

 

În perioada 10-12 aprilie 2019 ICAEW a organizat în cooperare cu Institutul 

Contabililor din Malta, întâlnirea Forumului Strategic al Profesiei Contabile (APSF).  

Întâlnirile anuale ale Forumului APSF sunt structurate pentru a promova şi a împărtăşi 

tuturor participanţilor, în timp util, din experienţa de învăţare. Temele cheie care se discută în 

cadrul acestor întâlniri continuă să evolueze în mod organic, reflectând discuţiile anterioare, 

precum şi sugestiile formulate de participanţi în timpul desfăşurării întâlnirii. 

Reuniunea din acest an s-a concentrat, pe lângă alte subiecte, pe următoarele teme de 

actualitate: 

- Interesul public: recalibrarea obiectivelor organizaţiilor profesionale contabile pentru 

perspectiva 2020 şi după; 

- Îmbunătăţirea ecosistemului împotriva spălării banilor (en. Anti-Money Laundering - 

AML): rolul organizaţiilor profesionale contabile şi potenţialul reţelei de asigurare a calităţii 

serviciilor de contabilitate (QAN); 

- Organizaţiile profesionale contabile au strategii adecvate pentru a realiza această 

modernizare?; 

- Noi tipuri de instrumente financiare a afacerilor: cum îşi pot sprijini organismele 

profesionale membrii?. 

Camera Auditorilor Financiari din România a participat la întrunire fiind reprezentată 

de dr. Ciprian Teodor Mihăilescu, preşedinte şi conf. univ. dr. Gheorghe Ialomiţianu, prim-

vicepreşedinte. 
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6. Conferinţa ştiinţifică internaţională  

„Contabilitatea şi educaţia contabilă în era digitală” 

dedicată aniversării Zilei Naţionale a Contabilului 

4-5 aprilie 2019, Chişinău 

 

În perioada 4-5 aprilie 2019 Academia de Studii Economice a Republicii Moldova a 

organizat la Chişinău a 8-a ediţie a Conferinţei ştiinţifice internaţionale cu tema 

„Contabilitatea  şi educaţia contabilă în era digitală”. 

Scopul evenimentului a fost formularea soluțiilor de obținere a excelenței în cercetarea 

științifică financiar-bancară prin identificarea direcțiilor și ariilor de cercetare și 

instituționalizarea acestora la nivelul centrelor de cercetare specializate din Republica 

Moldova. 

Evenimentul a urmărit atingerea obiectivelor specifice ce țin de: identificarea direcțiilor 

prioritare pentru cercetarea științifică în domeniul financiar-bancar la nivel național și 

internațional; stabilirea modalităților de instituționalizare a cercetării științifice în domeniul 

financiar-bancar; abordarea problemelor și provocărilor în cercetarea economică și aplicată în 

domeniul financiar-bancar; inițierea platformei de comunicare și cooperare între cercetătorii 

din centrele de cercetare de profil financiar din țară și formularea concluziilor.  

La lucrări au participat reprezentanţi ai organizaţiilor profesionale şi ai mediului 

academic din Republica Moldova şi din străinătate.  

Camera Auditorilor Financiari din România a fost invitată să participe la eveniment şi 

a fost reprezentată de Ioan Grigoriu, prim vicepreşedinte al Consiliului, Anca Ţiura, şeful 

Compartimentului Comunicare şi Relaţii Internaţionale, conf. univ. dr. Daniel Botez, şi 

Mircea Scarlat Orzescu, foşti membri al Consiliului. Din partea organismelor profesionale 

contabile din România şi ai mediului academic au participat: Mihaela Robu, Manager de 

dezvoltare, ACCA Europa de Sud-Est, prof. univ. dr. Costel Istrate, prodecan, Universitatea 

„Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi şi preşedintele filialei Iaşi a CECCAR, prof. univ. dr. Ovidiu 

Bunget, Universitatea de Vest din Timişoara, conf. univ. dr. Ioan Bogdan Robu, 

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi. 

Cu această ocazie Ioan Grigoriu, prim-vicepreşedinte al Camerei a transmis un mesaj 

de felicitare în numele Consiliului CAFR, din care spicuim: 

„Tema principală a Conferinței de anul acesta este extrem de interesantă și prolifică, creând 

cadrul pentru discuții la nivel înalt. Nu există nicio îndoială că profesia de audit se va schimba - iar 

organismele profesionale ar trebui să fie puternic implicate în dezbatere pe măsură ce aceasta evoluează.  

Tranziția, transformarea, revoluția digitală, fenomenul de „uberizare”, tehnologia cloud, 

mobilitatea, inteligența artificială, big data etc. Atât de mulți termeni care derivă din necesitatea de a 

descrie noul context economic, social și tehnologic la care urmează să ne raportăm. Dacă oricine poate 

percepe cu ușurință efectele acestor schimbări asupra vieții sale personale zilnice, oare care va fi 

impactul acestor schimbări asupra firmelor și, mai ales, asupra firmelor de audit? Evident, nici profesia 

noastră nu este cruțată de acest tsunami. 
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Singura soluţie pentru înlocuirea misiunii tradiționale este de a regândi în mod fundamental 

utilitatea pentru clienți. Experţii-contabili vor trebui să se poată dedica scopului real al  profesiei lor, şi 

anume să dea sens numerelor. Contabilitatea și sistemul de informații de gestiune își vor redobândi 

utilitatea: acea de a permite liderilor în domeniu să ia decizii”. 

Lucrările conferinţei s-au desfăşurat pe parcursul a două zile sub formă de secţiuni în 

care au fost prezentate subiecte de interes în concordanţă cu tema evenimentului, cum ar fi: 

„Perspective şi provocări în educaţia contabilă” – Ovidiu Bunget; „Exigenţe privind raportarea 

contabilă şi sistemele de asigurare a credibilităţii informaţiilor contabile în România” – Liviu Matac, 

Alina Domnişor şi Anca Ţiura; „Noi modificări aduse reglementărilor contabile cu privire la 

contabilizarea şi recunoaşterea în raportările financiare a contractelor de leasing” – Camelia 

Mihalciuc; „Particularităţile auditului operaţiunilor de spălare a banilor” – Dumitru Grumeza şi 

Anatolie Iachimovschi; „Inteligenţa articificială şi contabilitatea în economia digitală” – Ludmila 

Lapiţkaia şi Alexandru Leahovcenco. 
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 ACTUALITĂŢI INTERNAŢIONALE 

Studii, opinii, articole 

7. Evoluţia auditului IMM-urilor în Europa din perspectiva legislaţiei şi a 

standardelor de audit 

Hilde Blomme, Deputy CEO, Accountancy Europe 

 

Articolul a fost publicat iniţial în revista „Tax, Audit & Accountancy” 

 

Până la introducerea Directivei contabile din 2013, a existat întotdeauna o cerință a 

Uniunii Europene (UE) de a avea un audit statutar al "întreprinderilor mici". Cu toate acestea, 

statelor membre li s-a permis să scutească toate sau o parte din companiile lor mici, astfel 

cum sunt definite la nivel local, de un audit statutar, dar în limitele legislației UE. 

La momentul elaborării Directivei contabile din 2013, aceasta era cunoscută drept 

opțiunea "opt-out" a statului membru. În prezent, după transpunerea Directivei contabile din 

2013, întreprinderile definite ca "întreprinderi mici" nu mai sunt obligate să efectueze un 

audit legal bazat pe legislația UE. Cu toate acestea, statele membre pot impune un audit 

asupra întregii întreprinderi mici sau a unei părți a acestora, denumit și regimul "opt-in". 

 

Pentru articolul integral click aici 

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

 

 

 

8. Digitalizarea: auditarea mai mult decât a datelor financiare 

Interviu cu Wesley Schulte de la Finext, companie de consultanţă din Olanda 

 

„Din experienţa mea, 80% dintre contabili şi auditori tind să vorbească doar despre 

date financiare. Nu se referă şi la alte informaţii suplimentare care sunt importante pentru 

entităţi. 

În prezent, multe companii raportează mai mult decât doar date financiare. Astfel, 

contabilii trebuie să înceapă să reliefeze şi alte rezultate, nu doar pe cele financiare. 

Informaţiile respective includ evaluări ale resurselor umane sau ale impactului asupra 

mediului pentru a crea audituri valoroase pentru o companie ", subliniază Wesley. 

 

Puteţi citi interviul integral aici 

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

 

 

 

 

https://www.accountancyeurope.eu/about-us/evolution-of-sme-audit-in-europe-from-the-perspective-of-the-legislation-and-auditing-standards/
https://www.accountancyeurope.eu/
https://www.accountancyeurope.eu/professional-matters/audit-more-than-financial-data/
https://www.accountancyeurope.eu/
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9. Tehnologia şi profesia – reperele activităţii ICAEW 

David Lyford-Smith, Technical Manager, IT & The Profession, IT Faculty, ICAEW 
 

 

Începând cu anii '90, ICAEW are o facultate IT - un grup de experți în tehnologie și 

contabilitate care reprezintă "Voice of IT for ICAEW". Grupul ajută la orientarea și gândirea în 

ceea ce privește locul tehnologiei în profesia contabilă, analizează efectele noilor tehnologii și 

sfătuiește părțile interesate atât interne, cât și externe cu privire la modul în care profesia se 

poate modela cel mai bine pentru viitor. 

Acest articol prezintă unele dintre lucrările Facultății de Informatică - care este 

disponibilă gratuit. Tema principală a lucrărilor recente este "ABC-ul" tehnologiilor pe care 

ICAEW le identifică ca fiind cele mai importante priorități pentru profesia contabilă - și 

anume inteligența artificială, blockchain, securitatea informatică și datele. 

 

Pentru articolul integral click aici 

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

 

 

10. Viitorul pentru întreprinderile mici 

Mark Koziel, Executive Vice President, Firm Services, AICPA 

 

„Viitorul pentru firmele mici se află în serviciile pe care le furnizează, spune Mark 

Koziel într-un material video. Tehnologia permite o schimbare în serviciile de consultanță și 

permite conversații mai profunde cu clienții pentru a-și susține nevoile”. 

 

Dacă doriţi să vizionaţi materialul click aici 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.ifac.org/global-knowledge-gateway/technology/discussion/technology-and-profession-guide-icaew-s-work
https://www.ifac.org/
https://www.ifac.org/global-knowledge-gateway/practice-management/discussion/future-small-firms
https://www.ifac.org/
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 NOUTĂŢI EDITORIALE 

 

                                                        11. Revista Audit Financiar nr. 2/2019 

 

Din sumar: „Aspecte privind relaţia auditor-client în contextul negocierii”, 

„Consideraţii privind noi coordonate în auditul intern”, „Influenţa free float-ului şi a calităţii 

auditului asupra performanţei companiilor: evidenţe pentru Indonezia”, „Percepţii privind 

impactul IFRS 15 – exemple ilustrative pas cu pas”, „Securitatea informaţiilor contabile – o 

analiză a percepţiei practicienilor din România”, „Transparenţa pieţelor imobiliare: evidenţe 

conceptuale şi empirice”, „Determinanţii achiziţiilor transfrontaliere: evidenţe din România”. 

 

 

 
 

 


