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 ŞTIRILE EDIŢIEI 

1. Florin Toma, noul preşedinte al Accountancy Europe 

12 decembrie 2018, Bruxelles 

 

Vă anunțăm cu deosebită bucurie faptul că, în cadrul Adunării Membrilor 

Accountancy Europe ce a avut loc la Bruxelles în data de 12 decembrie 2018, Florin Toma a 

fost ales președinte al acestui organism profesional internaţional.   

Consiliul Camerei Auditorilor Financiari din România îi adresează cele mai sincere 

felicitări pentru asumarea noilor sale responsabilități în mandatul 2019-2020 și pentru 

dăruirea și eforturile intensive în beneficiul profesiei contabile și de audit din România și din 

întreaga Europă. 

 
CAFR, membru cu drepturi depline al Accountancy Europe încă din anul 2010,  

l-a susținut și îl susține pe Florin Toma, membru al CAFR, cu care organizația noastră are o 

lungă istorie de cooperare și pe care îl consideră un profesionist desăvârșit, cu o vastă 

experiență, un beneficiu incontestabil pentru profesia europeană. Florin este un profesionist 

foarte apreciat ce și-a respectat pe deplin angajamentul față de dezvoltarea serviciilor de 

audit național și internațional și susținerea practicienilor mici și mijlocii și alinierea la 

standardele și reglementările internaționale în ultimii 15 ani pentru Accountancy Europe și 

IFAC. 

Consiliul Camerei își dorește ca domnul Toma, din noua postură asumată, să aibă ca 

obiectiv îmbunătățirea legislației în domeniul auditului, în vederea eliminării problemelor 

care afectează profesia de auditor financiar, apărute ca urmare a transpunerii Directivei 

Parlamentului și a Consiliului european 2014/56/UE de modificare a Directivei 2006/43/CE 

privind „auditul legal al situațiilor financiare anuale și al situațiilor financiare consolidate” în 

legislațiile naționale ale statelor membre, printre care și în România. 

http://elinkeu.clickdimensions.com/c/4/?T=NjM4MzA4NTg:cDEtYjE4MzUxLTQ4ZDA0YmM5NTY2ZjRiOTJhZTA1ZjY1MmU2MGU5OTFl:YW5jYS50aXVyYUBjYWZyLnJv:Y29udGFjdC0wMDhkMmNjMWJjNmVlNjExODBlMWM0MzQ2YmFkNTA4Yy1kMmM0Y2RjNzM4OTc0YzdiYmM0MWEwZGRkMTJkN2YzOQ:ZmFsc2U:OA::aHR0cHM6Ly93d3cuYWNjb3VudGFuY3lldXJvcGUuZXUvYWJvdXQtdXMvZmxvcmluLXRvbWEtYW5kLW15bGVzLXRob21wc29uLWFzLW5ldy1wcmVzaWRlbnQtYW5kLWRlcHV0eS1wcmVzaWRlbnQvP19jbGRlZT1ZVzVqWVM1MGFYVnlZVUJqWVdaeUxuSnYmcmVjaXBpZW50aWQ9Y29udGFjdC0wMDhkMmNjMWJjNmVlNjExODBlMWM0MzQ2YmFkNTA4Yy1kMmM0Y2RjNzM4OTc0YzdiYmM0MWEwZGRkMTJkN2YzOSZlc2lkPWU2N2QxOGQ2LWJhZmYtZTgxMS1hOTViLTAwMGQzYWI2ZDVkOQ&K=9r9tQfUr_5f4A1BEPDx2jA
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2. Alianța ANEVAR – CAFR – CCF 

  

 

Sâmbătă, 2 februarie 2019, la Cluj-Napoca, în cadrul unui eveniment profesional anual 

al ANEVAR, Dana Ababei  - președintele Asociației Naționale a Evaluatorilor Autorizați din 

România ANEVAR, Dan Manolescu – președintele Camerei Consultanților Fiscali CCF și 

Ciprian Mihăilescu – președintele Camerei Auditorilor Financiari din România CAFR, au 

anunțat o alianță a celor trei asociații, alianță ce se va materializa pentru început în 

organizarea unor filiale/reprezentanțe în aceleași locații, desfășurarea unor conferințe și alte 

evenimente cu participarea celor trei organizații, astfel încât să fie posibilă identificarea 

eficientă și rapidă a problemelor comune profesiilor pe care le reprezintă și soluționarea 

acestora într-o manieră constructivă, pro-activă, în folosul membrilor celor trei entități. 

 

 
 

„Din dorința de a veni în întâmpinarea nevoilor membrilor noștri care activează în cadrul mai 

multor profesii, vom demara împreună, în perioada imediat următoare, o serie de proiecte, cum ar fi: 

birouri comune în teritoriu, organizarea de conferinţe și dezbateri pe subiecte legate de principalele 

probleme cu care se confruntă profesiile independente. Sper ca prin inițierea acestor proiecte asociațiile 

noastre să beneficieze de o eficientizare a aspectelor administrative, să putem crea sinergii pentru a 

obține astfel rezultate comune, cu economie de mijloace”, a spus Dana Ababei, președinte 

ANEVAR.  
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„Apropierea pe care o anunțăm astăzi o să ne transforme în organizații mai puternice și mai 

vizibile. Urmărim prin această colaborare să unim profesioniștii care fac parte din cele trei organizații 

și să le oferim, printre altele,  întâlniri profesionale în cadrul cărora vom aborda temele controversate 

din mai multe perspective”, a declarat Dan Manolescu, președinte CCF. 

  

„Pentru a veni în sprijinul membrilor noștri vom începe câteva acțiuni prin care urmărim să 

oferim acestora posibilitatea de a-și rezolva problemele curente în aceleași locații și de a socializa mai 

des cu membrii celorlalte profesii. Ne dorim să armonizăm interesele tuturor celor implicați”, a 

încheiat Ciprian Mihăilescu, președinte CAFR. 

  

Misiunea acestei alianțe este aceea de a concentra și organiza eforturile părților într-o 

direcție comună, cu rezultate pozitive pentru membrii acestor profesii, aceștia fiind 

beneficiarii direcți ai colaborării dintre ANEVAR, CAFR și CCF, anunțată la începutul acestei 

luni.    

  

O primă și importantă acțiune comună a celor trei asociații profesionale este 

organizarea întâlnirilor anuale, respectiv a Conferințelor celor trei profesii, în locații comune 

și date succesive, la București. Astfel ANEVAR organizează Conferința evaluatorilor în data 

de 12 aprilie 2019, la Hotel Ramada Parc, iar CAFR și CCF organizează Conferința auditorilor 

financiari, respectiv Conferința consultanților fiscali în data de 13 aprilie 2019 la Hotel Caro, 

București.         
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 INFORMATIV PROFESIONAL 

3. Viza anuală de exercitare a activităților de audit financiar, cu excepția celor de 

audit statutar 

Referitor la comunicatul ASPAAS din data de 22 ianuarie 2019, cu privire la acordarea 

vizei de exercitare a activității de audit financiar, aducem la cunoștința membrilor CAFR 

următoarele: 

1.       În prezent există următoarele prevederi legale în România referitoare la 

activitatea de audit: Legea nr. 162/2017 privind auditul statutar al situaţiilor financiare anuale 

şi al situaţiilor financiare anuale consolidate şi de modificare a unor acte normative și 

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 75/1999, privind activitatea de audit financiar, 

potrivit cărora se stabilesc autoritățile care au competențe de reglementare a activității de 

audit, astfel: 

-          ASPAAS, conform art.  2 alin. (6) din Legea 162/2017 „Autoritate competentă 

înseamnă Autoritatea pentru Supravegherea Publică a Activității de Audit Statutar, denumită în 

continuare ASPAAS, în calitate de autoritate de reglementare în domeniului auditului statutar”  

și 

-          CAFR, conform art. 5 alin.(2) din OUG 75/1999 „Camera este autoritatea 

competentă care reglementează și monitorizează desfășurarea activităților de audit financiar 

în România, altele decât auditul statutar.”    

 Activitățile de audit financiar, altele decât audit statutar, sunt definite de art. 2, al. 5 

din Legea nr. 162/2017 „auditul financiar cuprinde auditul statutar așa cum este definit la 

pct. 1, precum și activitatea efectuată în vederea exprimării unei opinii asupra situațiilor 

financiare sau a unor componente ale acestora, dar și exercitarea altor misiuni de asigurare 

și servicii profesionale potrivit standardelor internaționale de audit și altor reglementări în 

domeniu”. 

 Auditul financiar, altul decât auditul statutar, definit la prevederile art.2 coroborat cu 

art. 3 alin. (3) lit. b)-e) din OUG 75/1999 potrivit cărora „auditul financiar reprezintă activitatea 

efectuată de auditorii financiari în vederea exprimării unei opinii asupra situaţiilor financiare sau a 

unor componente ale acestora, exercitarea altor misiuni de asigurare şi servicii profesionale, potrivit 

reglementărilor legale în domeniu” și se efectuează de către auditorii financiari sau de firmele de 

audit care sunt autorizaţi/autorizate în condiţiile legii şi care sunt membri ai Camerei şi constă, în 

principal, din următoarele activităţi:  b) auditul situaţiilor financiare anuale şi al situaţiilor 

financiare anuale consolidate, în măsura în care acesta nu constituie un audit statutar, conform legii; 

c) misiuni de revizuire a situaţiilor financiare anuale, a situaţiilor financiare consolidate, precum şi a 

situaţiilor financiare interimare; d) misiuni de asigurare şi alte misiuni şi servicii profesionale, în 

conformitate cu standardele internaţionale în domeniu şi cu alte reglementări adoptate de Cameră; e) 

audit intern, altul decât auditul public intern” intră în aria de competență a CAFR. 

2.       Având în vedere prerogativele conferite prin OUG 75/1999 anterior-menționate, 

CAFR a reglementat modalitatea de desfășurare a activităților de audit financiar, altele decât 
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auditul statutar prin art. 31 din Regulamentul de organizare și funcționare a CAFR, aprobat 

prin Hotărârea Conferinței Camerei nr. 02/2018 si avizat de ASPAAS, publicat în Monitorul 

Oficial al României, partea I, nr. 436/23.05.2018, prin care se statuează obligativitatea 

membrilor CAFR de obținere a vizei pe carnetul de membru al CAFR care confirmă 

îndeplinirea obligațiilor pe care le are un auditor financiar față de asociația profesională 

pentru activitățile de audit financiar, altele decât auditul statutar.  

 Exercitarea fără viză a oricărei activități din sfera auditului financiar duce la încălcarea 

de către auditorii financiari a prevederilor art. 44, alin.(1), lit. c) din Legea 162/2017, ceea ce 

implicit atrage răspunderea contravențională a auditorilor financiari, ASPAAS fiind 

autoritatea competentă pentru constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor.  

 În consecință, ca autoritate competentă pentru monitorizarea desfășurării activității de 

audit financiar în România, altele decât auditul statutar, CAFR verifică și monitorizează 

desfășurarea activității de audit financiar, atât prin sistemul de control al calității cât și prin 

acordarea vizei, ocazie cu care se verifică îndeplinirea obligațiilor  față de CAFR, de către 

auditorii financiari.  

 Viza pe care o acordă CAFR membrilor săi reprezentă o confirmare pe care o dă 

organismul profesional atât autorității de supraveghere dar și interesului public cu privire la 

îndeplinirea obligațiilor de membru CAFR de către auditorii financiari. Confirmarea calității 

de membru CAFR este o condiție obligatorie stabilită de art. 3 alin. (1) din Legea 162/2017 

pentru exercitarea activității de audit în România „Auditul statutar se efectuează de către 

auditorii financiari sau de firmele de audit care sunt autorizaţi/autorizate în România în condiţiile 

prezentei legi, care se înscriu ca membri ai Camerei Auditorilor Financiari din România, 

denumită în continuare CAFR, în condiţiile legii, şi care se înregistrează în Registrul public 

electronic”. 

 Cele două autorități, urmărind fiecare îndeplinirea simultană, de către auditorii 

financiari, a obligațiilor impuse de lege, având în vedere aria de competentă a fiecăreia, 

ASPAAS – pentru auditul statutar, iar CAFR – pentru celelalte activități de audit financiar,  

pot conlucra în procesul de acordare a vizei, rolul CAFR fiind acela de a asigura autoritatea 

de supraveghere că membrii CAFR au toate obligațiile îndeplinite, ca cerință de menținere în 

registrul public electronic, rezultată din art. 3 alin.(1) din Legea 162/2017.  

 Asigurăm membrii CAFR că ne dorim un dialog deschis cu ASPAAS, depunând 

demersuri în acest sens. Pentru a asigura transparenţa faţă de toate părțile interesate, adresa 

comunicată ASPAAS poate fi regăsită (aici).  

Prin diligențele sale către ASPAAS, CAFR a dorit să clarifice cu celeritate cu ASPAAS, 

in interesul membrilor, modalitatea de acordare a vizei pentru desfășurarea activităților de 

audit financiar pentru anul 2019, astfel încât să nu existe întreruperi în derularea misiunilor 

de audit financiar începute sau care urmau să înceapă. Menționăm că CAFR a solicitat și 

Ministerului Finanțelor Publice lămuriri referitoare la acordarea vizei, propunând o întâlnire 

între cele trei instituții (MFP, ASPAAS și CAFR) pentru a clarifica aspecte legate de profesia 

de auditor financiar.  

  

https://www.cafr.ro/uploads/Adresa-CAFRcatreASPAAS-viza%20anuala-73c8.pdf
https://www.cafr.ro/uploads/Adresa-CAFRcatreASPAAS-viza%20anuala-73c8.pdf
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4. Data limita pentru depunerea raportului de activitate/declaraţiei fără activitate  

este 15 februarie 2019 

 

Vă informăm că potrivit art. 30 alin. (5) din Regulamentul de organizare și funcționare a 

CAFR aprobat prin Hotărârea Conferinței CAFR nr. 02/2018 și art. 4 alin. (1) din Hotărârea nr. 

99/2018 privind acordarea vizei anuale pentru desfășurarea activităților de audit financiar, altele decât 

auditul statutar, pentru auditorii financiari, membri ai Camerei Auditorilor Financiari din România, 

începând cu anul 2019 data limită pentru depunerea raportului anual de activitate sau 

declaraţiei anuale fără activitate s-a modificat. 

Astfel, raportul anual de activitate sau declarația anuală fără activitate, după caz, se 

completează și se transmite Camerei doar de către auditorii financiari activi și firmele de 

audit, membri ai CAFR, până la data de 15 februarie a fiecărui an, pentru activitatea 

desfăşurată în anul anterior. 

Pentru informații suplimentare  vă rugăm să vă adresați Compartimentului servicii și 

asistență membri la telefon: 031 433 59 46 sau prin email la adresa: servicii.membri@cafr.ro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:servicii.membri@cafr.ro
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5. Comunicat privind obligativitatea transmiterii la ASPAAS  

a Declarației anuale privind formarea profesională continuă 

 

În conformitate cu art. 12 alin.1 din Legii nr. 162/2017 privind auditul statutar al 

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

normative, toți auditorii financiari au obligativitatea de a „participa la programe adecvate de 

formare continuă pentru a-și menține cunoștințele teoretice, competențele și valorile 

profesionale la un nivel suficient de înalt”. Organizarea acestor cursuri, în conformitate cu 

art. 12 alin.2 din Legea 162/2017 revine ASPAAS, iar neîndeplinirea prevederilor sus 

menționate sunt considerate abateri administrative și se sancționează conform prevederilor 

art. 40 alin. (4) din Legea 162/2017. 

În conformitate cu Ordinul ASPAAS nr. 90/14.08.2019 privind aprobarea Normelor 

privind formarea profesională continuă a auditorilor: 

    - Auditorii financiari sunt obligați să efectueze un număr de 40 de ore de formare 

profesională continuă (FPC) din care 20 de ore de formare  profesională continuă structurată 

(FPCS), anual. Numărul de ore FPCS poate varia în cadrul perioadei de referință, în funcție 

de necesitățile de formare generate de activitatea auditorului financiar care are obligația 

efectuării unui minim de 20 de ore FPC anual, din care 10 ore FPCS. 

    - Auditorii financiari au obligația de a transmite anual către ASPAAS, pana la data de 31 

ianuarie, pentru activitățile de FPCS recunoscute, documente justificative din care să reiasă 

activitățile de formare profesională structurată efectuate, durata, conținutul, organizatorul, 

precum și certificatul de participare pentru cele 60 de ore FPCS necesare pe perioada de 

referință de trei ani, în cazul auditorilor financiari înregistrați în Registrul public electronic ca 

auditori activi, respectiv pentru 30 de ore FPCS necesare pe perioada de referință de trei ani, 

în cazul auditorilor financiari înregistrați în Registrul public electronic ca auditori nonactivi. 

Perioada de referință de trei ani, cu începere de la data de 1 ianuarie a fiecărui an. 

Dovada formării profesionale se face prin declarația (click aici)completată de către 

auditorii financiari care trebuie însoțită de documente justificative care să ateste 

îndeplinirea cerințelor de FPCS atât în anul precedent, cât și pentru perioada de referință 

de trei ani anteriori celui depunerii cererii. 

Conform art. 12 alin.(2) din Ordinul Președintelui ASPAAS nr. 90/2018 privind 

aprobarea Normelor privind formarea profesională continuă a auditorilor financiari prin 

excepție de la prevederile art. 3 alin. (4) și (7), obligațiile minime de formare profesională în 

ceea ce privește componenta FPCS nu se aplică pentru anul 2018. Prima perioadă de 

referință de trei ani, pentru auditorii financiari înregistrați în Registrul public electronic la 

data intrării în vigoare a prezentelor norme, începe de la 1 ianuarie 2019 și se va încheia la 31 

decembrie 2012.  

Pentru declarațiile depuse în anii 2019, 2020 și 2021 nu se completează și perioada de 

referință de trei ani, primul an în care aceasta se va completa fiind 2022. 

 

Orice lămurire suplimentară o puteți adresa ASPAAS.  

 

https://www.cafr.ro/uploads/Declara%C8%9Bie%20anual%C4%83%20privind%20formarea%20profesional%C4%83%20continua-d795.pdf
https://www.cafr.ro/uploads/Declara%C8%9Bie%20anual%C4%83%20privind%20formarea%20profesional%C4%83%20continua-d795.pdf
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6. Noi documente IFAC, traduse de CAFR, la dispoziția membrilor 

 

Având în vedere prevederile art. 86, alin. 1, 2, 5, 6 și 7 din Titlul III, Modificarea și 

completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 75/1999 privind activitatea de audit, al 

Legii 162/2017 privind auditul statutar al situațiilor financiare anuale și al situațiilor 

financiare anuale consolidate și de modificare a unor acte normative, Consiliul Camerei 

Auditorilor Financiari din România, a adoptat integral STANDARDELE 

INTERNAŢIONALE DE AUDIT 800, 805 ȘI 810 (REVIZUITE), emise de IFAC, aplicabile de 

către auditorii financiari din România, membri ai Camerei Auditorilor Financiari din 

România, pentru misiunile de audit, altele  decât cele de audit statutar. 

Sub egida Camerei Auditorilor Financiari din România și în urma acordului de traducere 

semnat cu Federația Internațională a Contabililor(IFAC), începând cu luna ianuarie 2019, vor 

fi disponibile gratuit, în limba română, o serie de documente emise de IFAC. Este vorba atât 

de Standardele 800, 805 și 810 cât și de documentele de îndrumare: ÎNTREBĂRI (Î) ȘI 

RĂSPUNSURI (R) DE  CLARIFICARE - Răspunsul la neconformitatea cu legi și 

reglementări, Liber profesioniști contabili și ÎNTREBĂRI (Î) ȘI RĂSPUNSURI (R) DE  

CLARIFICARE - Răspunsul la neconformitatea cu legi și reglementări, Profesioniști 

contabili angajați. 

Textele publicate în spațiul privat al membrilor pe site-ul CAFR 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.  

CAFR depune eforturi susținute în ceea ce privește îmbunătățirea calității  activității 

desfășurate de auditorii financiari în Romania și  menținerea unui înalt grad de 

profesionalism în cadrul serviciilor derulate de membrii Camerei și va continua să traducă 

cele mai importante documente internaționale pentru activitatea de audit financiar, altul 

decât cel statutar. 
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 DIN AGENDA CAFR 

 

                             ▪ Evenimente pe plan intern 

 

 7. Dezbatere privind baza fiscală consolidată comună a societăţilor și taxa 

pentru servicii digitale 

19 decembrie 2018, Bucureşti 

 

Biroul de legătură al Parlamentului European în România a organizat la Bucureşti în 

data de 19 decembrie 2018, o dezbatere pe tema reformei sistemului de impozitare a 

societăţilor comerciale din Uniunea Europeană,  temă care  se  va  afla  pe agenda  

instituţiilor  europene pe durata preşedinţiei României la Consiliul Uniunii Europene. 

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

eveniment important şi a fost reprezentată de dr. Ciprian Teodor Mihăilescu, preşedinte. 

Dezbaterea a fost prilejuită de prezenţa în România a domnului Paul Tang, deputat 

în Parlamentul european, membru al Comisiei pentru afaceri economice şi monetare şi al 

Comisiei speciale privind infracţiunile financiare, eludarea taxelor şi evaziunea fiscală şi 

raportor al Parlamentului European pentru propunerea de directivă a Consiliului privind o 

Bază fiscală consolidată comună a societăţilor, cât şi pentru propunerea de directivă a 

Consiliului privind un sistem comun de impozitare a serviciilor digitale pentru veniturile 

realizate din furnizarea anumitor servicii digitale. 

În cadrul discuţiilor a fost abordată şi reforma Common Consolidated Corporate 

Tax Base – baza fiscală consolidată comună a societăţilor – care îşi propune să simplifice 

activităţile comerciale din piaţa unică şi să micşoreze cheltuielile aferente acestora, 

acţionând în acelaşi timp şi ca un instrument puternic de combatere a practicilor de evitare 

a obligaţiilor fiscale. 

Un alt subiect care s-a aflat pe agenda evenimentului a fost propunerea privind 

impozitarea economiei digitale, constând în introducerea unei taxe pe serviciile digitale. 

Aceste propuneri legislative legate de sistemul de impozitare al companiilor vor 

figura pe agenda imediat următoare a instituţiilor europene şi pe cea a preşedinţiei 

României la Consiliul Uniunii Europene. 
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 8. Întâlnire profesională organizată la Iaşi 

14 decembrie 2018 

   Reprezentanţa Regională de la Iaşi a CAFR a organizat în data de 14 decembrie 2018, 

o întâlnire profesională cu auditorii financiari din judeţele Moldovei, cu tema „Dosarul 

preţurilor de transfer”. 

La eveniment au participat auditori financiari din zonele arondate precum şi persoane 

din cadrul unor firme de audit, interesate de tematica dezbătută. 

Întâlnirea a fost moderată de Eusebiu Vreme, auditor financiar, care a salutat pe 

această cale prezenţa specialiştilor în problematica dosarelor preţurilor de transfer. 

Expunerea pe tema dosarului preţurilor de transfer la nivel European a fost făcută de 

Alina Andrei, TP Partener în cadrul Cabot Transfer Pricing Bucureşti, societate de profil care 

oferă servicii specializate în domeniul preţurilor de transfer.  

În cadrul sesiunii de întrebări şi răspunsuri de la finalul prezentării, participanţii au 

primit informaţii documentate cu privire la: 

- Scopul unui dosar de preţuri de transfer: pentru a compara preţurile intra-grup 

aplicate către sau de către societăţile implicate; pentru a demonstra preţurile practicate  

pentru aceleaşi servicii sau produse şi în aceleaşi circumstanţe economice. 

- Dosarul preţurilor de transfer poate fi solicitat în cadrul unei inspecţii fiscale generale 

iar termenul maxim de prezentare este de trei luni, cu posibilitatea prelungirii o singură data.  

- Revizuiri ale politicilor de preţuri de transfer implementate la nivelul grupului. 

- Analiza tranzacţiilor şi preţurilor intra-grup aferente, în vederea identificării 

riscurilor aferente preţurilor de transfer; 

- Pregătirea documentaţiei locale de preţuri de transfer. 

- Pregătirea studiilor de comparabilitate. 

- Revizuirea şi adaptarea documentaţiei pregătite la nivelul grupului la cerinţele 

româneşti în materie de preţuri de transfer. 

- Asistenţa în timpul şi după controlul preţurilor de transfer. 

- Pregătirea aplicaţiilor pentru acordurile de preţuri în avans (APA). 

- Cursuri personalizate pentru pregătirea in-house a părţii descriptive din dosarul 

preţurilor de transfer.  
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 ACTUALITĂŢI INTERNAŢIONALE 

Studii, opinii, articole 
 

9. Implementarea tehnologiei necesită o gândire strategică  

Mark Edmondson, President and CEO, Inflo 

„Efectuarea muncii tehnologice începe cu gândirea strategică a tehnologiei – nu a 

modului de a crea noi tehnologii. Atunci când vă implementaţi strategia de tehnologie luaţi în 

considerare modul în care organizaţia şi echipa dumneavoastră lucrează în prezent precum şi 

definirea cerinţelor tehnologice pe care le aveţi” , spune Mark Edmondson, preşedinte şi CEO 

al Inflo.  

„Cheia este să gândiţi strategic şi să luaţi în considerare modul în care tehnologia vă 

poate conduce spre viitorul la care aspiraţi pentru firma dumneavoastră”.  

 

Pentru materialul video integral: click aici 

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

 

 

 

10. Impactul Blockchain asupra contabilităţii  

Patrick Baron, Founder & CEO, Blockchain Consulting Group 

 

Patrick Baron, fondator şi CEO al Blockchain Consulting Group, împărtăşeşte viziunea 

sa asupra mai multor domenii din sfera contabilităţii pe care această tehnologie le poate 

influenţa. Blockchain, probabil, va avea impact asupra proceselor de transparenţă, de atestare 

şi înregistrare – inclusiv asupra modului în care tranzacţiile sunt iniţiate, prelucrate, 

autorizate, înregistrate şi raportate. 

 

Pentru materialul video integral: click aici 
 

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

 

 

 

 
 

 

 

https://www.ifac.org/global-knowledge-gateway/technology/discussion/implementing-new-technology-requires-strategic
https://www.ifac.org/
https://www.ifac.org/global-knowledge-gateway/technology/discussion/blockchain-s-impact-accounting
https://www.ifac.org/
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11. Privind înapoi, mergând înainte: durabilitatea noastră începe astăzi 

Olivier Boutellis-Taft, CEO, Accountancy Europe 

 

În 2019, trebuie să îmbrățișăm durabilitatea și o perspectivă pe termen lung.  

Olivier Boutellis-Taft discută pe blogul său despre trei provocări cu care se confruntă 

societatea și despre modul în care profesia contabilă face parte din soluție. 

Cea mai mare provocare cu care se confruntă omenirea este viabilitatea planetei 

noastre. Dar soluția este clară: trebuie să schimbăm modul în care trăim și facem afaceri. În 

acest sens, strategia UE privind finanțarea durabilă este esențială. 

Mulți factori sunt necesari pentru a obține finanțări durabile, iar raportarea corporativă 

este unul dintre aceştia. Aici profesia contabilă poate face diferența. Măsurarea, dezvăluirea și 

certificarea (en.: measuring, disclosing and certifying) a fost activitatea de bază a contabililor 

timp de secole. 

 

Pentru materialul integral: click aici 

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

 

 

 

 

 

12. Digitalizarea – custode şi dezvoltator: Noul profesionist contabil 

Benjamin Alaire, Universitatea din Toronto 

 

Software-ul preia activitatea contabilă și, în cele din urmă, sistemele vor realiza 

contabilitatea și alte operații manuale, spune Benjamin. 

Benjamin crede că software-ul va face treptat partea principală a contabilității și 

aspectele mai puțin interesante, manuale ale contabilității. „În acelaşi mod în care în trecut au 

fost o mulţime de frământări despre ce poţi face cu tehnologiile de calcul tabelar, astăzi - este la fel. La 

fel ca atunci, tehnologia prezintă oportunități. Deblochează mult potențial în ceea ce privește oferirea 

de noi servicii clienților.” 

 

Pentru articolul integral: click aici 

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

 

 

 

 

 

https://www.accountancyeurope.eu/about-us/sustainable-future-starts-today/
https://www.accountancyeurope.eu/
https://www.accountancyeurope.eu/professional-matters/digitalisation-caretaker-developer-new-accountant/
https://www.accountancyeurope.eu/
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 NOUTĂŢI EDITORIALE 

 

13. Revista Practici de Audit nr. 3/2018 

 

Din sumar: Interviu cu Adrian Vascu, preşedintele Uniunii Profesiilor Liberale din 

România; „Ce trebuie să reţină reprezentanţii profesiei la nivel european din studiul global 

privind firmele mici şi mijlocii realizat de IFAC în 2018?”; „Auditul intern – Limitele 

raţionamentului profesional în managementul riscurilor”; „Persuasiunea ca scop al 

comunicării”; „Noutăţi legislative”; „Răspunsul Accountancy Europe la Raportul de 

consultare privind bunele practici pentru comitetele de audit în susţinerea calităţii auditului 

emis de IOSCO”. 

 
 

 
 

 

 

 

 


