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 ŞTIRILE EDIŢIEI 

 

1. Hotărâri ale Consiliului CAFR  

 

În Monitorul Oficial al României nr. 711, Partea I din 16.08.2018 au fost publicate două  

Hotărâri ale Consiliului CAFR, respectiv: 

1. Hotărârea nr. 67/2018 pentru aprobarea Normelor privind înscrierea ca membru al 

Camerei Auditorilor Financiari din România şi înscrierea în Registrul membrilor CAFR. 

şi 

2. Hotărârea nr. 70/2018 pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului 

Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 35/2014, privind aprobarea cotizațiilor și 

taxelor pentru membrii Camerei Auditorilor Financiari din România, persoane fizice și 

juridice, și pentru membrii stagiari în activitatea de audit financiar. 

 

Cele două hotărâri se regăsesc pe site-ul CAFR la următoarea adresă: 

https://www.cafr.ro/uploads/H-70-2018.pdf 

 

 

 

2. Precizări privind comunicatul publicat pe 23 august 2018 pe website-ul ASPAAS 

cu titlul:  

„Probleme referitoare la Activitatea delegată privind efectuarea inspecţiilor pentru asigurarea 

calităţii la auditorii financiari şi firmele de audit în legătură cu activitatea de audit statutar la alte 

entităţi decât cele de interes public” 

 

 

Pentru a clarifica informaţia publicată de către ASPAAS în data de 23 august 2018 pe 

website-ul propriu sub titlul „Probleme referitoare la Activitatea delegată privind efectuarea 

inspecţiilor pentru asigurarea calităţii la auditorii financiari şi firmele de audit în legătură 

cu activitatea de audit statutar la alte entităţi decât cele de interes public”, CAFR doreşte să 

lămurească membrii asupra următoarelor aspecte: 

A. Circumstanțele care au condus la necesitatea emiterii de către CAFR a unui set de 

hotărâri ale Consiliului CAFR în ceea ce privește modificarea normelor CAFR referitoare la 

inspecțiile de calitate. 

B. Aspecte legale referitoare la desfășurarea activității de revizuire a calității de către 

CAFR. 

C. Noua reglementare emisă de CAFR pentru efectuarea inspecțiilor de calitate 

pentru activitățile de audit financiar, altele decât auditul statutar, în calitate de organism 

https://www.cafr.ro/uploads/H-70-2018.pdf
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profesional responsabil cu monitorizarea activităților stabilite de art. 3 alin. (3) din OUG 

75/1999. 

 

Pentru toate detaliile prezentate la punctele A, B şi C click aici. 

 

 INFORMATIV PROFESIONAL 

3. Informare privind publicarea unor norme de către ASPAAS 

Vă informăm că Autoritatea pentru Supravegherea Publică a Activității de Audit 

Statutar (ASPAAS) a publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 721/21.08.2018, 

733/24.08.2018 și 734/24.08.2018 Ordinele nr. 87, 88 și 89 de aprobare a: 

 

▪ Normelor privind autorizarea auditorilor financiari și a firmelor de audit în România, 

recunoașterea firmelor de audit din alte state membre, retragerea și redobândirea autorizării 

▪ Normelor privind suspendarea exercitării activității auditorilor financiari și firmelor 

de audit; 

▪ Normelor privind buna reputație a stagiarilor în activitatea de audit financiar, a 

auditorilor financiari și a firmelor de audit. 

 

Apreciem faptul că ASPAAS a ținut cont și a implementat o parte din amendamentele 

transmise de către CAFR la proiectele de norme publicate în scopul transparenței decizionale, 

ceea ce reprezintă dovada unei relații instituționale funcționale.   

4. Obligații ce revin auditorilor financiari și firmelor de audit conform 

Regulamentului 537/2014 și Legii nr. 162/2017 

 

Regulamentul 537/2014 privind cerințele specifice referitoare la auditul statutar al 

entităților de interes public și de abrogare a Deciziei 2005/909/CE a Comisiei (Regulamentul 

nr. 537/2014) și Legea nr. 162/2017 privind auditul statutar al situațiilor financiare anuale şi al 

situațiilor financiare anuale consolidate şi de modificare a unor acte normative, conțin 

obligațiile de raportare către Autoritatea pentru Supravegherea Publică a Activității de Audit 

Statutar (ASPAAS).  

Vă invităm să consultați o analiză (click aici) realizată de către executivul CAFR, care 

cuprinde informații cu privire la obligațiile ce revin auditorilor financiari și firmelor de audit 

în raport cu autoritatea de supraveghere.  

Analiza s-a raportat la cadrul legal sus menționat și cuprinde doar acele informații 

care, conform legii, trebuie transmise de către auditorii financiari și firmele de audit către 

ASPAAS și nu toate obligațiile auditorilor financiari și firmelor de audit în relația cu 

https://www.cafr.ro/comunicate.php?id=513
https://www.cafr.ro/uploads/Comunicat_site_obligatii_raportare_auditori-37dc.pdf
https://www.cafr.ro/uploads/Comunicat_site_obligatii_raportare_auditori-37dc.pdf
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autoritatea de supraveghere (cum ar fi de ex: pregătirea profesională, cu privire la controlul 

de calitate, de a pune la dispoziția ASPAAS diferite documente/informații la solicitarea  

autorității competente etc.).  Totodată, subliniem faptul că, potrivit art. 76 din Legea nr. 

162/2017, auditorii financiari și firmele de audit au obligația de a răspunde solicitărilor de 

informații formulate de ASPAAS. 

 

5. Informare privind înscrierea în Registrul electronic al auditorilor financiari 

Pentru clarificarea situației relativ la înscrierea în registrul electronic al auditorilor 

financiari, dorim sa vă aducem la cunoștință următoarele: 

- Conform legislației în vigoare dar și solicitării ASPAAS, există trei acțiuni ce trebuie 

îndeplinite ulterior momentului promovării examenului de competență profesională: 

 

1. Autorizarea ca auditor financiar de către CAFR (prin delegarea de drept conform 

L162/2017) – Solicitările primite de CAFR  în intervalul 14.03-31.05.2018 au făcut obiectul 

Hotărârii nr. 53/2018 emisă de către Consiliul Camerei prin vot electronic în data de 

11.06.2018 și înaintată spre aprobare către ASPAAS prin adresa nr. 3242 din data de 

12.06.2018.  Ordinul nr. 64 al președintelui ASPAAS  de aprobare a hotărârii de autorizare ca 

auditor financiar a solicitanților ne-a fost comunicat în data de 13.07.2018. Începând cu data 

de 15.07.2018 această activitate nu mai este delegată către CAFR. 

 

2. Înscrierea ca membru CAFR – În ședința Consiliului CAFR din data de 26.07.2018, 

solicitanților le-a fost atribuită calitatea de membru al Camerei prin Hotărârea nr. 

63/26.07.2018 ce a fost transmisă spre informare autorității de supraveghere în data de 

02.08.2018 prin adresa de înaintare nr. 4304/01.08.2018, activitate în competenţa exclusivă a 

CAFR. 

 

3. Înscrierea în registrul electronic al auditorilor financiari – în acest moment este o 

activitate exclusivă a ASPAAS având în vedere încetarea delegării de drept a acestei 

activități în data de 15.07.2018 
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6. CAFR a adoptat traducerea și revizuirea Standardului internațional de audit 250 

(revizuit) și a NOCLAR, emise de IFAC, pentru misiunile de audit financiar, altele decât 

cele de audit statutar 

Una dintre trăsăturile cheie ale unui profesionist auditor este aderarea la un set riguros 

de principii etice. Etica în audit include atât respectarea strictă a principiilor, cât și evaluarea 

atentă a situațiilor unice în care este necesară o judecată profesională. Înțelegerea cadrelor 

etice de independență, integritate, confidențialitate și competență profesională poate orienta 

procesul decizional și poate contribui la păstrarea reputației domeniului.   

Astfel, sub egida Camerei Auditorilor Financiari din România și în urma acordului de 

traducere semnat cu Federația Internațională a Contabililor (IFAC), începând din 10.08.2018 

sunt disponibile, gratuit, în limba română două documente emise de IAASB și IESBA, 

respectiv „Standardul internaţional de audit 250 (revizuit) - Luarea în considerare a legii și 

reglementărilor într-un audit al situațiilor financiare” și „Modificări aduse Codului etic - 

Răspunsul la neconformitatea cu legi și reglementări (NOCLAR)”, emise de IFAC, pentru 

misiunile de audit, altele decât auditul statutar”.   

Textele sunt publicate în spațiul privat al membrilor pe site-ul CAFR şi reprezintă 

traducerea fidelă în limba română a reglementărilor din limba engleză, nefiind aduse niciun 

fel de modificări (eliminări, adăugiri sau adaptări) materialelor publicate de către IFAC.  
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 DIN AGENDA CAFR 

                             ▪ Evenimente pe plan intern 

 

7. Întâlnire între reprezentanţi ai CNMR şi reprezentanţi ai Ministerului 

Finanţelor Publice şi ai Ministerului Fondurilor Europene 

21 august 2018, Bucureşti 

 

În data de 21 August 2018, o delegație a Coaliției Naționale pentru Modernizarea 

României (CNMR), condusă de președintele Alexandru Cumpănașu, a avut o întâlnire de 

lucru cu ministrul Fondurilor Europene, Rovana Plumb, și reprezentanți ai Ministerului 

Finanțelor Publice (MFP). 

La discuții au mai participat, din partea MFE, secretarul de stat Mihaela Toader, 

directorii a trei dintre Autoritățile de Management gestionate de MFE - Cătălin Gheran 

Ciprian Ghioc și Mihaela Saragea. 

Din partea Ministerului Finanțelor Publice a participat Lucica Tarara, director general 

Autoritatea de Certificare și Plată. 

Delegația CNMR a fost formată din secretarul general al CNMR, Simona Gabriela 

Baltag, vicepreședinții naționali: conf. univ. dr. Gheorghe Ialomițianu, prim-vicepreședinte 

al Camerei Auditorilor Financiari din România; Adrian Badea, președintele Academiei 

Oamenilor de Știință din România; Dragoș Frumosu, președintele Federației Naționale a 

Sindicatelor din Industria Alimentară; Răzvan Bobulescu, președinte de onoare al Federației 

Naționale Sindicale „Alma Mater”; Mihai Ivașcu, consilier al președintelui Camerei de 

Comerț și Industrii a României; Marian Florea, președintele Asociației Administratorilor 

Publici din România; și reprezentanți ai Federației Sindicatelor din Educație „Spiru Haret” 

prin Teodora Bănaş, și ai Universității Politehnica București prin Mihaela Motorga și 

Andreea Hodrea, specialiști în domeniul fondurilor europene și în domeniul juridic. 

Tema principală a întâlnirii a constituit-o discutarea propunerilor formulate de CNMR 

pe marginea proiectului de modificare a Ordonanței de Urgență nr. 66/2011 privind 

prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea 

fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora.  

Aceste modificări au drept scop inițierea unui dialog constructiv între beneficiarii de 

fonduri europene și autoritățile cu competențe în gestionarea fondurilor europene. 

S-a agreat inițierea unui mecanism transparent de conciliere între beneficiari și 

autoritățile care fac parte din sistemul de management și control anterior emiterii de către 

acestea a documentelor finale referitoare la constatarea de posibile nereguli. 

De asemenea, s-a agreat o centralizare transparentă a principalelor cauze ce au generat 

nereguli în procesul de implementare a fondurilor europene, astfel încât pe de o parte să se 

asigure o abordare unitară de către autoritățile din sistemul de management și control, iar pe 

de altă parte să poată fi evitate de către beneficiari în viitor.  
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Cu această ocazie, prim-vicepreşedintele CAFR, conf. univ. dr. Gheorghe Ialomiţianu a 

discutat cu ministrul fondurilor europene, Rovana Plumb, referitor la reactualizarea 

Protocolului de colaborare dintre cele două instituţii, privind auditul fondurilor europene. 

În legătură cu acest subiect doamna ministru a menţionat că încă există unele rezerve 

ale Comisiei Europene, având în vedere perioada anterioară, însă în continuare se caută 

soluţii pentru remedierea acestei situaţii. 

În acest sens, în viitorul apropiat, va avea loc o nouă întâlnire pe acest subiect între 

CAFR şi Ministerul Fondurilor Europene. 

 

 

8. Lansarea lucrării „Carta Albă a IMM-urilor din România” 

19 iulie 2018, Bucureşti 

 

În data de 19 iulie 2018, a avut loc lansarea versiunii în limba română a lucrării „Carta 

Albă a IMM-urilor din România, 2018”, ediţia a XVI-a, realizată de Consiliul Naţional al 

Întreprinderilor Private Mici şi Mijlocii din România (CNIPMMR) în parteneriat cu Ministerul 

pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat. 

Lucrarea reprezintă cea mai aprofundată analiză a sectorului IMM din România, ce 

evidenţiază cantitativ şi calitativ situaţia, tendinţele, percepţia mediului de afaceri constituind 

baza pentru propuneri de strategii cu privire la viitoarele direcţii de susţinere şi dezvoltare 

ale mediului de afaceri românesc.  

La evenimentul de lansare au participat reprezentanţi ai instituţiilor statului, ai 

sectorului IMM, precum şi ai organismelor profesiilor liberale. Camera Auditorilor Financiari 

din România a fost reprezentată la acest eveniment de conf. univ. dr. Gheorghe Ialomiţianu, 

prim-vicepreşedinte al Consiliului. 

Dintre personalităţile care au luat cuvântul în cadrul evenimentului, menţionăm pe: 

Florin Jianu, președinte CNIPMMR; Ştefan-Radu Oprea, ministru, Ministerul pentru Mediul 

de Afaceri Comerț și Antreprenoriat; prof. univ. dr. Ovidiu Nicolescu, președinte de onoare 

CNIPMMR; S. Hans Klemm, Ambasadorul Statelor Unite ale Americii în România; Eugen 

Orlando Teodorovici, ministrul finanţelor publice; Vladimir Rovintescu, director general 

AM POCU- Ministerul Fondurilor Europene. 

Cu acest prilej, în cadrul discuţiilor purtate între preşedintele CNIPMMR, Florin Jianu 

şi prim-vicepreşedintele CAFR, conf. univ. dr. Gheorghe Ialomiţianu a fost subliniată 

necesitatea participării specialiştilor din domeniul financiar în comisii, o colaborare mai 

strânsă între organismele profesionale şi CNIPMMR. De asemenea, preşedintele CNIPMMR a 

subliniat faptul că profesioniştii auditori financiari vor beneficia de toată susţinerea pentru 

efectuarea auditurilor la IMM-uri. 

 

 

 



 

 

Page | 8 

   

 

9. Întâlniri profesionale organizate de reprezentanţele CAFR 
 

Iași, 21 august 2018 

Reprezentanța Regională a Camerei Auditorilor Financiari din România de la Iași a 

organizat în data 21 august 2018, o întâlnire profesională cu tema  „Revizuirea pentru 

asigurarea calităţii activităţii de audit financiar şi a altor activităţi desfăşurate de auditorii 

financiari”.               

Întâlnirea, la care au participat auditori financiari şi stagiari din zonă, a fost moderată 

de Ion Năstasă, membru al Consiliului Camerei.  

În cadrul discuţiilor au fost abordate subiecte specifice tematicii, dar şi alte aspecte de 

actualitate privind profesia de auditor financiar. 

Pentru început, Eusebiu Vreme, şeful Reprezentantei Regionale Iaşi a CAFR a 

prezentat scopul întâlnirii şi trecut în revistă  cele mai importante activităţi desfăşurate de 

Cameră, în interesul membrilor, de la începutul anului şi până în prezent.  

Prezentarea susţinută de moderator a fost fundamentată pe experienţa practică a 

domniei sale în domeniul auditului financiar şi statutar şi a fost exemplificată cu cazuri 

practice, activităţi şi speţe atent selectate pentru a fi prezentate şi explicate pe înţelesul 

tuturor. 

Valoarea metodologică şi didactică a tematicii a fost confirmată de numeroasele 

întrebări adresate de participanţi și de răspunsurile oferite, de discuţiile punctuale purtate, 

care au condus la clarificarea unor aspecte practice întâlnite în activitatea auditorilor 

financiari.  

Participanții la întâlnire au apreciat acest gen de întâlniri ca fiind deosebit de 

interesante şi utile pentru activitatea pe care o desfăşoară, manifestându-şi dorinţa ca astfel 

de întâlniri să fie organizate periodic. 
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 ACTUALITĂŢI INTERNAŢIONALE 

Studii, opinii, articole 

 

10. Dezvoltarea unei strategii tehnologice 

Material video cu Samantha Mansfield, Director, Professional Development & 

Community, CPA.com, 17 august 2018  

„Atunci când dezvoltaţi o strategie a tehnologiei pentru firma dumneavoastră, este 

important să priviţi în perspectivă şi să anticipaţi nevoile viitorilor potenţiali clienţi.” - 

consideră Samantha Mansfield.  

„Având în vedere modul în care vor evolua serviciile dumneavoastră actuale 

tehnologia care ar putea susţine această evoluţie este esenţială”. 

Pentru materialul video integral click aici 

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

 

 

11. „Nu rămâneţi blocaţi în trecut” – Modificarea guvernării PAO a ajutat la plasarea 

Kosovo pe harta globală a contabilităţii 

 

Ardiana Bunjaku, director executiv, Societatea Contabililor Autorizați și a Auditorilor 

din Kosovo, 16 august 2018 

 

În ianuarie 2018, IFAC a lansat publicația „Focusing on Performance”, care sporește 

gradul de conștientizare în rândul PAO a importanței bunelor practici de guvernanță 

corporativă și a principiilor de organizare a acestora. 

Recent, IFAC a vorbit cu Ardiana Bunjaku, director executiv al Societății Contabililor 

Autorizați și Auditorilor din Kosovo (SCAAK). Ardiana a fost director executiv al SCAAK de 

la înființarea organismului în 2001 și este consilier tehnic al Comitetului pentru dezvoltare al 

PAO al IFAC. IFAC a vorbit cu ea despre importanța stabilirii unei structuri de guvernare în 

cadrul instituției sale în dezvoltare. 

 

Pentru materialul video integral click aici 

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

 

 
                                   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

https://www.ifac.org/global-knowledge-gateway/author?author=153075
https://www.ifac.org/global-knowledge-gateway/technology/discussion/developing-technology-strategy
https://www.ifac.org/
https://www.ifac.org/global-knowledge-gateway/governance/discussion/don-t-get-stuck-past-how-changing-pao-governance
https://www.ifac.org/
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12. Stadiul implementării de către statele membre a noilor norme UE privind auditul 

- actualizare din 18.08.2018 –  

Material Accountancy Europe 
 

„La aproximativ doi ani de la data limită de punere în aplicare, prezentăm o situație 

actualizată a acestui proces în 30 de țări europene, inclusiv 28 de state membre ale UE.  

Am analizat în continuare deciziile statelor membre și am vizualizat rezultatele pentru 

opțiunile cheie referitoare la: 

 

- furnizarea de servicii non-audit 

- rotaţia obligatorie a firmei de audit      

- organizarea supravegherii publice 

 

Pentru mai multe informații despre stadiul de implementare în diferitele state 

membre, Grupul European de Contact are o bază de date online disponibilă la adresa 

http://www.8cld.eu. 

 

 (Vă rugăm să rețineți că Accountancy Europe nu este responsabilă pentru exactitatea 

acestor informații).” 

 

Sursa: https://www.accountancyeurope.eu/publications/1606-new-audit-rules-state-

play/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.8cld.eu/
https://www.accountancyeurope.eu/publications/1606-new-audit-rules-state-play/
https://www.accountancyeurope.eu/publications/1606-new-audit-rules-state-play/

