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 ŞTIRILE EDIŢIEI 

 

1. Noua componenţă a Biroului Executiv al Uniunii Profesiilor Liberale din România 

 

 

În urma acțiunilor desfășurate în baza prevederilor Deciziei nr. 15 din 13 decembrie 

2017 a Biroului Executiv al UPLR s-au înregistrat următoarele rezultate: 

 

1. DAN MANOLESCU, președintele Camerei Consultanților Fiscali a fost ales în 

funcția de vicepreședinte al Uniunii Profesiilor Liberale din România. 

 

2. Conf. univ. dr. GHEORGHE IALOMIȚIANU, prim-vicepreședinte al Camerei 

Auditorilor Financiari din România a fost validat ca prim-vicepreședinte al Uniunii 

Profesiilor Liberale din România. 

 

Astfel, componența noului Birou Executiv al UPLR este următoarea: 

 

- Președinte: ADRIAN VASCU, reprezentantul Asociației Naționale a Evaluatorilor 

Autorizați din România 

 

- Prim-vicepreședinte: conf. univ. dr. GHEORGHE IALOMIȚIANU, reprezentantul 

Camerei Auditorilor Financiari din România 

 

- Vicepreședinte: DAN MANOLESCU, reprezentantul Camerei Consultanților Fiscali. 

 

Potrivit prevederilor de la punctul 3 din Decizia nr. 15/13.12.2017, care este menţionată 

mai sus, noul Birou Executiv va prelua mandatul la prima Adunare Generală a UPLR care va 

avea loc la începutul lunii martie 2018. 
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2. Comunicat privind raportul de audit pentru situaţii financiare la 31.12.2017 

  

Având în vedere că pentru situațiile financiare de la 31.12.2017 au intrat în vigoare 

Regulamentul Uniunii Europene 537/2014 , în cele ce urmează Regulamentul, precum și 

Legea 162/06.07.2017 privind auditul statutar al situaţiilor financiare anuale şi al situaţiilor 

financiare anuale consolidate şi de modificare a unor acte normative, publicat în Monitorul 

Oficial 548/12.07.2017, în cele ce urmează Legea, Camera Auditorilor Financiari din România 

pentru a veni în sprijinul membrilor săi și ai utilizatorilor situațiilor financiare, face 

următoarele precizări cu privire la: 

 

1.    Forma raportului de audit asupra situațiilor financiare de la 31.12.2017 în 

conformitate cu prevederile Regulamentului aferent entităților de interes public, așa cum 

sunt definite în Legea contabilității 82/1991, cu modificările și completările ulterioare. 

 

2.    Forma raportului de audit asupra situațiilor financiare de la 31.12.2017 aferent 

entităților care nu sunt de interes public, în conformitate cu prevederile Legii 162/06.07.2017. 

 

3.    Exemple de KAM (Key Audit Matters) în conformitate cu prevederile ISA 701 

„Comunicarea aspectelor cheie de audit în raportul auditorului independent”, aplicabile 

auditurilor unor seturi complete de situații financiare cu scop general ale unor entități cotate. 

 

Pentru toate detaliile click aici. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.cafr.ro/comunicate.php?id=443
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3. Proiectul Regulamentului de organizare și funcționare a CAFR (ROF) 

 

 

Pe site-ul CAFR a fost publicat, spre transparență decizională, proiectul 

Regulamentului de organizare și funcționare a CAFR (ROF). 

 

Modificarea actualului ROF, aprobat prin HG 433/2011, se impune ca urmare a 

prevederilor art. 88 alin. (4) din Legea nr. 162/2017, privind auditul statutar al situațiilor 

financiare anuale și al situațiilor financiare anuale consolidate și de modificare a unor acte 

normative, potrivit căruia Regulamentul Camerei se adoptă în termen de un an de zile de la 

intrarea în vigoare a legii. 

 

Totodată, conform art. 5 alin. 4, lit. a din OUG 75/1999, privind activitatea de audit 

financiar, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Regulamentul de organizare 

și funcționare a CAFR se aprobă prin hotărâre a Conferinței membrilor Camerei, cu avizul 

prealabil al Autorității pentru Supravegherea Publică a Activității de Audit Statutar 

(ASPAAS). 

 

Astfel, conform prevederilor legale sus invocate, actualul ROF al CAFR se va abroga și, 

până la data de 15 iulie 2018, trebuie adoptat noul Regulament de organizare și funcționare. 

Având în vedere că, aprobarea acestuia se face de către Conferința CAFR, se impune ca noul 

Regulament să fie finalizat până la organizarea Conferinței CAFR din anul 2018. 

 

În acest sens, vă rugăm să analizați proiectul normativ propus și să ne transmiteți 

eventualele dvs. observații și propuneri, pe text, până la data de 15.02.2017, electronic, la 

adresa de e-mail: comitet@cafr.ro, prin poștă sau prin fax: +4031.433.59.40. 

 

Materialul postat spre transparență decizională este structurat având în paralel 

actualul ROF și proiectul noului Regulament. 

 

Puteți analiza proiectul normativ aici. 

 

 

 

mailto:comitet@cafr.ro
https://www.cafr.ro/uploads/ROF%20proiect.pdf
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4. Dezbatere cu privire la proiectul Regulamentului de organizare și funcționare a 

Comisiei de disciplină 

 

În atenția membrilor Camerei Auditorilor Financiari din România („Camera”) 

 

După cum ştiţi, Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 75/1999 (OUG 75/1999), 

republicată, privind activitatea de audit financiar, cu modificările și completările ulterioare, a 

fost modificată prin Legea nr.162/2017, privind auditul statutar al situaţiilor financiare anuale 

şi al situaţiilor financiare anuale consolidate şi de modificare a unor acte normative, iar prin 

art. 32^ se stabilește faptul că în cadrul Camerei se constituie şi funcţionează Comisia de disciplină. 

În înțelesul prevederilor art. 32^ alin. (3) din  OUG 75/1999 organizarea şi funcţionarea 

Comisiei de disciplină a Camerei sunt prevăzute de Regulamentul Comisiei de disciplină, 

elaborat de Cameră.  

La nivelul Camerei a fost elaborat un proiect al  Regulamentului de organizare și 

funcționare a Comisiei de disciplină, pe care îl supunem dezbaterii membrilor Camerei, 

înainte de a fi supus aprobării  Consiliului  Camerei  și Conferinței Camerei.  

Auditorii financiari, în calitate de membri ai Camerei, sunt invitați să consulte proiectul 

regulamentului accesând următorul link: (click aici)  și să transmită propunerile și 

observațiile, începând cu data de 1 februarie 2018 până la data de 16 februarie 2018, la adresa 

etica@cafr.ro.  

Pentru mai multe informații membrii Camerei ne pot contacta la numerele de telefon 

afișate pe site (https://www.cafr.ro/sectiune.php?id=257), persoana desemnată să furnizeze 

informaţii fiind Daniela Ştefănuţ.  

 

În aşteptarea punctelor de vedere, mulțumim tuturor membrilor Camerei.  

 

 

 

 

 

 

 

https://www.cafr.ro/legislatie.php?id=21
https://www.cafr.ro/legislatie.php?id=21
mailto:etica@cafr.ro
https://www.cafr.ro/sectiune.php?id=257
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 INFORMATIV PROFESIONAL 

 

5. Test de acces la stagiu  

Sesiunea februarie 2018 

 

În cursul lunii februarie 2018, Camera Auditorilor Financiari din România organizează 

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

Perioada pentru înscrieri este cuprinsă în intervalul 5 februarie 2018 – 16 februarie 

2018, iar data susţinerii testului este 24 februarie 2018. 

Testul se va desfăşura în Bucureşti, într-o locaţie care fi anunţată din timp. 

 

La test se pot înscrie persoanele licenţiate ale unei facultăţi cu profil economic şi care 

au o vechime în activitatea financiar-contabilă de minim patru ani. 

 

Pentru toate detaliile click aici 

 
 

 

 

 

6. Adoptarea integrală a Normelor obligatorii din Cadrul internaţional de practici 

profesionale ale auditului intern, ediţia 2017 (IIPF 2017) 

Ianuarie 2018 

 

În Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 7/04.01.2018 a fost publicată Hotărârea 

Consiliului Camerei Auditorilor financiari din România, nr. 111/6 decembrie 2017, privind 

adoptarea integrală a Normelor obligatorii din Cadrul internaţional de practici profesionale 

ale auditului intern, ediţia 2017 (IIPF 2017) - click aici. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.cafr.ro/sectiune.php?id=1515
https://www.cafr.ro/uploads/HOTARAREA%20111%20din%206%20decembrie%202017.pdf
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7. Afacerea ta merită PROMOVATĂ! 

 

Vrei ca afacerea ta să devină NUMĂRUL 1 în domeniu, vrei să îţi faci cunoscută 

activitatea şi serviciile? 

 

Revista „Practici de Audit”, editată de Camera Auditorilor Financiari din România, 

este soluţia ideală.  

 

Acum poţi beneficia de spaţiu publicitar, la alegere, în paginile revistei! 

 

        
 

 

Toate detaliile se găsesc la un click distanţă: cafr@cafr.ro sau revista@cafr.ro. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:cafr@cafr.ro
mailto:revista@cafr.ro
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 DIN AGENDA CAFR 

                                      ▪ Evenimente pe plan intern 

8. Întâlnire profesională între auditori la Cluj-Napoca 

8 ianuarie 2018 

 

Reprezentanța Regională a Camerei Auditorilor Financiari din România de la Cluj-

Napoca a continuat seria de activități începută în anul 2017, cu privire la dezvoltarea și 

menținerea relaţiilor profesionale între auditorii financiari. În acest sens, în data de 8 ianuarie 

2018, a fost organizată la sediul Reprezentanţei de la Cluj, o întâlnire profesională care a avut 

ca temă principală de discuţii „Planificare și eșantionare”. 

Moderatorul evenimentului a fost Mircea Cornel Mureşan, membru al Consiliului 

Camerei.  

La finalul întâlnirii s-a desfăşurat o sesiune de discuții şi dezbateri cu privire la noutățile din 

domeniul profesiei de auditor financiar. 
 

9. Întâlnire profesională pentru auditori şi stagiari 

11 ianuarie 2018, Sibiu 

 

În data de 11 ianuarie 2018 Reprezentanţa Regională a CAFR de la Braşov împreună cu 

Inspectoratul Teritorial de Muncă Sibiu, au organizat o întâlnire profesională pentru auditorii 

financiari şi stagiarii din zonă, interesaţi de tema. „Modificări legislative cu privire la relaţiile 

de muncă desfăşurate conform Codului Muncii – Legea nr. 53/2006 – implicaţii practice. 

Din partea ITM Sibiu au participat în calitate de speakeri Radu Lucian, inspector şef 

adjunct relaţii de muncă şi Adriana Lucia Faur, şef serviciu control relaţii de muncă. 

Moderatorul întâlnirii a fost lect. univ. dr. Angela Broju, şeful Reprezentanţei 

regionale a CAFR, Braşov. 

Discuţiile s-au axat pe modificările care au apărut în domeniul legislaţiei muncii şi pe 

prevederile directivelor europene transpuse în legislaţia naţională, cu privire la: 

- Transferul contribuţiilor de la angajator la angajat (contracte de muncă, perioada 

legală de modificare); 

- Organizarea timpului de lucru; 

- Aspecte de care trebuie să se ţină cont la acordarea diurnei; 

- Munca cu fracţiune de normă; 

- Negocierea contractului colectiv de muncă; 

- Modificări REVISAL; 

- Munca pe durată nedeterminată; 

- Protecţia drepturilor lucrătorilor în cazul transferului întreprinderii, al capitalului sau 

al unor părţi a acestora; 
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- Obligaţia patronului de a informa lucrătorul asupra condiţiilor aplicabile contractului 

său de muncă; 

- Identificarea şi combaterea cazurilor de muncă fără forme legale. 

Reprezentanţii instituţiei au răspuns întrebărilor şi nelămuririlor participanţilor la 

eveniment, aspect evidenţiat prin Comunicatul de presă publicat pe site-ul ITM Sibiu: 

http://www.itmsibiu.ro/download/presa/2018_01_16/Comunicat_presa_Intalnire_de_lucru_

cu_auditorii_16_01_2018.pdf 

 

10. Workshop profesional dedicat stagiarilor în activitatea de audit financiar   

26 ianuarie 2018, Iaşi 

 

 

În data de 26 ianuarie 2018 Reprezentanţa Regională a Camerei Auditorilor Financiari 

din România de la Iaşi a organizat la sediul propriu, un workshop profesional dedicat 

stagiarilor în activitatea de audit financiar.  

Tematica workshop-ului a vizat: „Aspecte concrete privind desfăşurarea stagiului în 

activitatea de audit financiar”, iar moderatori au fost Ioan Grigoriu, vicepreşedinte al 

Consiliului CAFR şi Ion Năstasă, membru al Consiliului. 

 
Astfel, dl. Grigoriu a prezentat o succintă trecere în revistă a preocupărilor Consiliului 

CAFR pentru îmbunătăţirea practicii în piaţa de audit, precum şi a aspectelor de interes 

pentru profesia de auditor financiar care decurg din modificările aduse de Legea 162 din 6 

iulie 2017, privind auditul statutar al situațiilor financiare anuale și al situațiilor financiare 

anuale consolidate și de modificare a unor acte normative. 

http://www.itmsibiu.ro/download/presa/2018_01_16/Comunicat_presa_Intalnire_de_lucru_cu_auditorii_16_01_2018.pdf
http://www.itmsibiu.ro/download/presa/2018_01_16/Comunicat_presa_Intalnire_de_lucru_cu_auditorii_16_01_2018.pdf
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De asemenea, dl. Năstasă a împărtăşit participanţilor aspecte din experienţa 

profesională acumulată privind specificul derulării misiunilor de audit financiar, precum şi 

unele situaţii concrete referitoare la modul de implicare a stagiarilor pe timpul derulării 

misiunilor de audit şi în întocmirea documentelor specifice. 

De un deosebit interes s-au bucurat temele susţinute de doi proaspeţi absolvenţi ai 

examenului de competenţă profesională, care au prezentat participanţilor tehnici de întocmire 

a lucrărilor practice la care au participat în timpul stagiului.  

         Întâlnirea s-a încheiat  cu o sesiune de întrebări şi răspunsuri cu privire la: modul 

de derulare a stagiului în activitatea de audit financiar, modul de întocmire a lucrărilor 

practice şi de completare a Caietelor de practică, contactarea îndrumătorilor de stagiu, precum 

şi la examenul de competență profesională. 

 

 

 

11. Networking între auditori şi stagiari  

26 ianuarie 2018, Braşov 

 

În data de 26 ianuarie 2018 Reprezentanța Regională a CAFR de la Braşov a organizat 

la sediul propriu, o întâlnire de networking între auditorii şi stagiarii din zonă, pentru a-i  

felicita pe toţi cei care s-au alăturat profesiei, în urma reuşitei înregistrate la examenul de 

competenţă profesională din luna noiembrie 2017. 

Întâlnirea a fost marcată de prezenţa domnului conf. univ. dr. Gheorghe Ialomițianu, 

prim-vicepreşedinte al CAFR, care alături de lect. univ. dr. Angela Broju, şeful 

Reprezentanţei, i-a felicitat pe noii membri ai Camerei. 

Discuţiile din cadrul întâlnirii au vizat subiecte de interes pentru tinerii auditori 

financiari, privind: „Statutul de membru al CAFR”, precum şi „Dezbaterea provocărilor ce 

rezultă din activitatea de audit financiar”. 
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Astfel, conf. univ. dr. Gheorghe Ialomiţianu le-a prezentat acestora câteva aspecte 

referitoare la statutul de membru al CAFR, i-a încurajat pe proaspeţii admişi ce vor intra în 

rândul profesioniştilor să dea dovadă de curaj, să-şi consolideze poziţia pe piaţa serviciilor de 

audit cu profesionalism şi încredere. În acelaşi timp, prim-vicepreşedintele Camerei a precizat 

preocuparea Consiliului CAFR cu privire la extinderea pieţei serviciilor de audit prin 

întâlnirile de lucru cu Ministerul Finanţelor Publice, cu Ministerul Fondurilor Europene şi cu 

Ministerul Turismului. Un alt obiectiv al Camerei adus în discuţie s-a referit la accesul la un 

format standardizat în ceea ce priveşte un audit de calitate. În acest sens, dl. Ialomiţianu a 

precizat că s-a discutat la nivelul Consiliului realizarea unui soft de către o echipă de 

specialişti în domeniu. 

De asemenea, lect. univ. dr. Angela Broju a ţinut să sublinieze importanţa prudenţei în 

exercitarea profesiei, aplicarea raţionamentului profesional coroborat cu scepticismul 

profesional. 

 

Le urăm succes şi pe această cale noilor noştri colegi din profesie! 
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12. Întâlnire profesională între auditori şi stagiari 

30 ianuarie 2018, Timişoara 

 

În data de 30 ianuarie 2018, Reprezentanța Regională a Camerei Auditorilor Financiari 

din România de la Timișoara a organizat la sediul propriu, o întâlnire profesională între 

auditorii şi stagiarii din zona de acoperire a reprezentanţei. 

Tema întâlnirii a fost „Probe de audit. ISA 500” şi a fost prezentată de Costi Boby, 

auditor financiar. 

Principalele subiecte atinse în cadrul discuţiilor s-au referit la: 

- Probele de audit; 

- Nivelul de fidelitate pe tipuri de probe; 

- Proceduri de obţinere a elementelor probante; 

- Remarci suplimentare asupra numitor puncte. 

 

 
 

În final, au avut loc dezbateri asupra unor exemple concrete, precum: prezenţa la 

inventarul fizic; inventarierea creanţelor; forme de confirmare a creanţelor; informaţii privind 

imobilizările financiare; informaţii sectoriale; alte informaţii privind investiţiile; 

raţionamentul profesional; proceduri de validitate. 
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13. Întâlnire de lucru între auditori 

31 ianuarie 2018, Cluj-Napoca 

 

În data de 31 ianuarie 2018 Reprezentanța Regională a CAFR de la Cluj-Napoca a 

organizat la sediul propriu o întâlnire de lucru pentru auditori.  

Pe agenda întâlnirii au figurat următoarele teme: 

1. Tendințe în domeniul fiscal – Proiecte legislative, perioada 17.01-30.01.2018; 

2. Noutăți fiscale publicate în Monitorul Oficial, perioada 17.01-30.01.2018; 

3. Prezentarea IFRS 15 şi discuţii asupra acestuia; 

4. Răspunsuri la diverse speţe fiscale. 

Alături de auditori financiari şi stagiari, la eveniment au putut participa şi alte 

persoane interesate de dezvoltarea profesională aferentă domeniului abordat.  

 

 

 

14. Lansarea oficială a Curții de Arbitraj Comercial București de pe lângă Camera de 

Comerț și Industrie a Municipiului București 

29 ianuarie 2018, Bucureşti 

 

Cu ocazia lansării oficiale a Curţii de Arbitraj Comercial Bucureşti, de pe lângă Camera 

de Comerţ şi Industrie a Municipiului Bucureşti (CCIB), în data de 29 ianuarie 2018, a fost 

organizată o conferinţă de presă la sediul CCIB din Bucureşti. 

Constituirea Curţii  de Arbitraj Comercial Bucureşti face parte din seria de evenimente 

ce îşi propune să marcheze cei 150 de ani de existenţă a Camerei de Comerţ şi Industrie 

Bucureşti şi a 110 ani de funcţionare a Curţii de Arbitraj. 

Conferinţa de presă a fost susţinută de prof. univ. dr. ing. Sorin Dimitriu, preşedintele 

CCIB, alături de prof. univ. dr. Victor Babiuc, preşedintele Curţii de Arbitraj Comercial 

Bucureşti, prof. univ. dr. Augustin Fuerea şi dr. Octavian Popescu, vicepreşedinţi ai Curţii, 

reprezentanţi ai mediului de afaceri şi ai mass-media. 

Camera Auditorilor Financiari din România a fost invitată să participe la acest 

eveniment şi a fost reprezentată de dr. Gheorghe Rusu, membru al Consiliului. 
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Principalele subiecte abordate în cadrul conferinţei au vizat: rolul și misiunea Curții, 

avantajele de care beneficiază companiile care apelează la Curtea de Arbitraj Comercial 

București, ca soluție viabilă la rezolvarea în instanță a litigiilor comerciale, modalitățile prin 

care antreprenorii pot apela la serviciile oferite de arbitrii Curții, profesioniști cu experiență şi 

înaltă reputație profesională, atât în mediul juridic, cât și în mediul academic, în țară și în 

străinătate.  

* 

„Curtea de Arbitraj Comercial București este rezultatul eforturilor Camerei bucureștene de a 

oferi comunității de afaceri o alternativă viabilă la rezolvarea în instanță a litigiilor comerciale. Suntem 

convinși că pregătirea juridică, practică și reputația de care se bucură fiecare membru din echipa de 

arbitri ce formează această Curte constituie cea mai bună garanție pentru calitatea prestațiilor oferite 

firmelor din România, în arbitraje interne și internaționale”, a declarat prof. univ. dr. ing. Sorin 

Dimitriu, președintele CCIB, în deschiderea evenimentului. 

* 

„Dacă vă uitați la statisticile europene privind procesele comerciale, veți constata că cele mai 

multe se soluționează la instanțele de judecată, dar litigiile cu elemente de extraneitate se rezolvă prin 

arbitraj. Este o tendință care nu se regăsește în țara noastră, dar pe care sperăm să o schimbăm. Avem 

practicieni foarte buni, durata de soluționare a litigiului este mai redusă decât în instanță, iar datorită 

convențiilor internaționale, sentința arbitrală se execută mai ușor decât hotărârea judecătorească dată 

într-un proces cu elemente de extraneitate”, a subliniat prof. univ. dr. Victor Babiuc. 
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15. Seminar profesional 

„Spălarea banilor. Orientări practice spre o nouă legislaţie penală”  

31 ianuarie 2018, Bucureşti 

 

În data de 31 ianuarie 2018, Wolters Kluwer România, parte a grupului multinaţional Wolters 

Kluwer, cunoscut pe piaţa internaţională ca unul dintre cei mai mari furnizori de informaţie 

specializată, produse şi servicii dedicate profesioniştilor, a organizat la Bucureşti un seminar 

profesional cu tema „Spălarea banilor. Orientări practice spre o nouă legislaţie penală”. 

Seminarul a fost susţinut de Camelia Bogdan, judecător la Curtea de Apel Bucureşti. 

Discuţiile s-au axat pe aspectele aspecte practice legate de identificarea tranzacţiilor între 

parţi afiliate, riscurile tranzacţiilor fără substanţă economică, precum şi pe modalitatea în care 

se pot identifica părţile, indicii despre tranzacţii,  riscurile privind activitatea de spălare 

a  banilor.  

În cazurile practice prezentate au fost reliefate noile metode interesante pe care le 

aplică investigatorii financiari pentru depistarea tranzacţiilor şi părţilor suspecte, a 

beneficiarului real, tehnici pe care şi auditorii financiari le pot avea în vedere în activitatea de 

audit a părţilor afiliate, în măsura informaţiilor publice şi nu numai.  

S-a conturat ideea răspunderii tuturor părţilor implicate într-o tranzacţie suspectă: 

notari, consultanţi, auditori. 

Alături de profesioniştii din domeniu, la seminar a participat Laura Vorniceanu, 

vicepreşedinte al Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România. 
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 ACTUALITĂŢI INTERNAŢIONALE 

Studii, opinii, articole 

 

16. Serviciile tradiţionale -  în sprijinul adaptării la noile servicii 

Mark Koziel, vicepreşedinte executiv, Firm Services AICPA 

 

 

În practica actuală a cabinetelor contabile mici şi mijlocii accentul ar trebui să se pună 

pe modul în care serviciile oferite se pot dezvolta, întrucât dezvoltarea continuă a tehnologiei, 

perturbă modelul actual de afaceri. 

Într-un material video Mark Koziel, vicepreședinte executiv, Firm Services, AICPA, 

vorbeşte despre modul în care practicile pot influența serviciile tradiționale și le pot adapta în 

noile servicii de consultanță pentru clienţi. 

 

 

Înregistrarea video o găsiţi aici. 

 

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

 

 

 

17. Competenţele de top necesare profesioniştilor contabili în viitor 

 

Cum îşi pot folosi profesioniştii contabili aptitudinile pentru a anticipa viitorul? Tom 

Hood, director executiv şi CEO al Asociaţiei CPA din Maryland, vorbeşte despre nevoile de 

top din această etapă a inteligenţei artificiale şi a roboticii. Abilitatea numărul 1? Empatia şi 

relaţiile împletite cu colaborarea şi cu anticiparea nevoilor viitoare ale clienţilor. 

 

Înregistrarea video o găsiţi aici. 

 

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

 

 

 

 

 

 

https://www.ifac.org/global-knowledge-gateway/practice-management/discussion/small-practices-leverage-traditional
https://www.ifac.org/
https://www.ifac.org/global-knowledge-gateway/finance-leadership-development/discussion/what-top-skills-do-professional
https://www.ifac.org/
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 NOUTĂŢI EDITORIALE 

18. Revista „Audit Financiar” nr. 1/2018 

 

Din sumar: „Contabilitatea: ce echilibru există între universalitate şi contingenţă?”; 

„Studiul asocierii dintre managementul rezultatelor şi relevanţa valorică a informaţiei 

contabile în funcţie de metoda de raportare a fluxurilor de numerar din exploatare”, 

„Impactul opiniei de audit în percepţia investitorilor – rezultate empirice pentru Bursa de 

Valori Bucureşti”; „Factorii determinanţi ai proprietăţii psihologice a angajaţilor cu privire la 

slack-ul bugetar”; „Provocări în domeniul securităţii informaţiei – vulnerabilităţi aduse de 

aplicaţiile ERP şi platformele cloud”; „Riscurile induse de atacurile cibernetice asupra 

activităţii de audit financiar”; „Diversificarea surselor de venit la nivelul bugetelor 

instituţiilor publice de învăţământ superior”; „Despre evaluarea eficacităţii acoperirii 

împotriva riscurilor în conformitate cu IFRS 9”. 

 

 

 

 
 

 

 


