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 ŞTIRILE EDIŢIEI 

 

Preocupări ale conducerii executive a CAFR pentru extinderea pieţei de audit 

 

1. Acord de cooperare între Camera Auditorilor Financiari din România și  

Asociația Română de Franciză (ARF) 

 

În urma întâlnirii care a avut loc în cursul lunii iunie 2019 între conducerea executivă a 

CAFR reprezentată de Adrian Popescu, secretar general și Constantin Anton, președintele 

ARF și a discuţiilor ulterioare, la finalul lunii iulie a.c. s-a semnat un Acord de cooperare între 

cele două organizații. 

Acordul vizează dezvoltarea unui cadru de colaborare reciprocă, având drept obiectiv 

creșterea vizibilității CAFR și ARF pe plan național, în contextul identificării rolului pe care 

auditorii financiari, membri ai Camerei, l-ar putea avea pentru dezvoltarea durabilă a 

francizei, ca metodă comercială în România și ca factor de creștere a mediului economic. 

Prin acest acord, se intenţionează facilitarea schimburilor de experienţă între cele două 

organizaţii, prin organizarea în comun, a unor evenimente profesionale, sesiuni de 

comunicări științifice, mese rotunde și seminarii cu subiecte de interes pentru industria 

serviciilor financiare. 

Acest acord reprezintă un prim pas întreprins în colaborarea dintre CAFR şi ARF, iar   

în perioada următoare CAFR va căuta să identifice posibile activităţi şi servicii pe care 

membrii Camerei să le poată presta reţelelor de franciză din România, pentru a veni în 

sprijinul nevoilor acestora. 
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 INFORMATIV PROFESIONAL  

 

2. Întâlnire cu Ministrul Fondurilor Europene 

2 iulie 2019, Bucureşti 

 

În data de 2 iulie 2019, s-a desfăşurat la Ministerul Fondurilor Europene o întâlnire a 

ministrului Roxana Mânzatu cu reprezentanţi ai Camerei Auditorilor Financiari din 

România, respectiv, conf. univ. dr. Gheorghe Ialomitianu, prim-vicepreşedinte al Consiliului 

împreună cu Adrian Popescu, secretar general al Camerei şi cu Şerban Vasiliu, auditor 

financiar. 

 
 

Întâlnirea a avut drept scop stabilirea unor noi relaţii de colaborare între cele două 

instituţii, iar ca urmare a acesteia, în data de 18 iulie 2019 la sediul MFE, s-a desfăşurat o nouă 

rundă de convorbiri între Oana Cătălina Năstase, director de cabinet al ministrului Roxana 

Mânzatu, Adrian Popescu – secretar general al Camerei şi Şerban Vasiliu, auditor financiar. 

Vom reveni cu detalii. 

 

 

 

 

 



 

 

Page | 4 

   

 

3. Întâlnire cu Lucian Dan Vlădescu, preşedintele Autorităţii de Audit  

4 iulie 2019, Bucureşti 

 

În data de 4 iulie 2019, Adrian Popescu, secretar general al Camerei Auditorilor 

Financiari din România a participat la o întâlnire cu Lucian Dan Vlădescu, preşedintele 

Autorităţii de Audit din cadrul Curţii de Conturi a României.  

Discuţiile care au avut loc cu această ocazie au vizat analizarea condiţiilor în care se 

poate perfecta o modalitate de colaborare între cele două entităţi, colaborare benefică pentru 

membrii profesiei, care prin activitatea desfăşurată servesc interesul public. 

Vom reveni cu detalii. 
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 DIN AGENDA CAFR 

 

                             ▪ Evenimente pe plan intern 

 

4. „Carta albă a IMM-urilor din România” 

 Ediţia a XVII-a 

25 iulie 2019, Bucureşti 

 

 

În data de 25 iulie 2019, Consiliul Naţional al Întreprinderilor Private Mici şi Mijlocii 

din România (CNIPMRR) a organizat un eveniment pentru lansarea versiunii în limba 

română a ,,Cartei Albe a IMM-urilor din România”, ediţia a XVII-a, editată de CNIPMMR, în 

parteneriat cu Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat, Fondul 

Național de Garantare a Creditelor pentru IMM-uri (FNGCIMM), Banca Comercială Română 

(BCR), Alpha Bank, Banca de Export – Import a României (Eximbank), Sodexo România și 

Groupama Asigurări – partener exclusiv pe domeniul asigurărilor.  

Evenimentul a fost găzduit de Hotelul Intercontinental din Bucureşti, sala Rapsodia.  

Lucrarea a fost realizată de un colectiv de specialişti şi este cel de-al XVII-lea raport de 

cercetare privind situaţia IMM-urilor din România, fenomenul antreprenorial, performanţele 

şi problematica IMM-urilor, fiind un titlu de referinţă în literatura de specialitate, atât în 

România cât şi la nivelul Uniunii Europene.  

În realizarea ,,Cartei Albe a IMM-urilor din România”- ediţia 2019 s-a avut în vedere, 

pe lângă problematica specifică IMM-urilor şi contextul economico-social naţional, şi 

prevederile Strategiei UE 2020, Programul UE de finanţare 2014-2020 şi a Small Business Act, 

principalele documente strategice ale UE care marchează major evoluţia IMM-urilor din 

Europa şi, implicit, din România.  

Invitată să participe la acest eveniment, Camera Auditorilor Financiari din România a 

fost reprezentată de dr. Ciprian Teodor Mihăilescu, preşedinte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Page | 6 

   

 

 

5. Reuniune de lucru la Camera de Comerţ, Industrie, Navigaţie şi Agricultură 

5 iulie 2019, Constanţa 

 

 

În data de 5 iulie 2019, Camera de Comerţ, Industrie, Navigaţie şi Agricultură 

(CCINA), şi Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF), au organizat pentru agenţii 

economici din judeţul Constanţa, un eveniment de prezentare a principalelor măsuri cuprinse 

în OUG nr. 31/2019, care urmează a fi adoptate cu scopul sprijinirii mediului de afaceri, prin 

acordarea unor facilităţii atât persoanelor fizice, cât şi celor juridice.  

Totodată, reprezentanţii ANAF, au prezentat unele măsuri care vizează prevenirea 

actelor de comerţ ilicit şi a abaterilor de la disciplina financiară şi fiscală, cu scopul 

conştientizării de către mediul de afaceri a importanţei conformării fiscale.  

Invitată să participe la acest eveniment, Camera Auditorilor Financiari din România a 

fost reprezentată de dr. Gheorghe Rusu membru al Consiliului, care a formulat sugestii cu 

privire la modalitatea de aplicare a prevederilor Ordonanţei în discuţie.  

La dezbateri au participat: Mihai Daraban preşedinte CCINR, care a moderat lucrările, 

Ion Dănuţ Jugănaru, director general CCINA Constanţa, Costin Răsăuţeanu, viceprimar 

Constanţa, Mirela Călugăreanu, preşedinte ANAF, Daniel Mihai Tudor, vicepreşedinte 

ANAF, Doiniţa Radu, şeful Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Constanţa, Doina 

Cazacu, şef Serviciu Asistenţă Contribuabili.  
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6. Întâlniri profesionale organizate de reprezentanţele CAFR 

Constanţa, 12 iulie 2019 

Reprezentanţa de la Constanţa a CAFR a organizat la sediul propriu, pentru auditorii 

din zonă, o masă rotundă având ca subiect de discuţii  Ordonanţa de Urgenţă nr. 31/2019 

privind acordarea unor facilităţi fiscale. 

Împreună cu dr. Gheorghe Rusu, membru al Consiliului Camerei şi moderatorul 

întâlnirii, Doina Cazacu, şef Serviciu Asistenţă Contribuabili din cadrul AJFP Constanţa, a 

prezentat participanţilor principalele prevederi ale Ordonanţei, precum şi modificările aduse 

de aceasta unor reglementări anterioare.  

 

Brașov, 16 iulie 2019 

În data de 16 iulie 2019, Reprezentanța Regională de la Brașov a Camerei Auditorilor 

Financiari din România a organizat o nouă întâlnire de instruire din seria celor dedicate 

membrilor din zona de reprezentare, cu privire la Raportul de audit intern, prezentată de 

Corina Listoschi, auditor financiar. Evenimentul s-a desfășurat la Brașov, la sediul Camerei 

de Comerț și Industrie, iar moderatorul întâlnirii a fost Angela Broju. 

Obiectivul întâlnirii a vizat însuşirea de către participanţi a modalităţii de prezentare a 

conceptului de raport de audit intern, familiarizarea cu principalele Standarde de audit intern 

privind comunicarea și raportarea activității de audit și înțelegerea modului de comunicare și 

raportare a rezultatelor misiunii de audit intern. 
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La întâlnire au participat reprezentanţi ai Consiliului, precum conf. univ. dr. Gheorghe 

Ialomiţianu, prim-vicepreşedinte şi Laura Vorniceanu, vicepreşedinte. 

În deschiderea întâlnirii și pe parcursul prezentării temei abordate, dl. Ialomițianu a 

vorbit despre rolul Camerei în deschiderea către oportunitățile serviciilor din piața de audit, 

eforturile care se fac în căutarea soluțiilor pentru creşterea vizibilităţii acestora. De asemenea, 

prim-vicepreşedintele Camerei a menţionat preocuparea Consiliului de a veni în sprijinul 

membrilor cu ajutorul unui soft care să ghideze profesia în tumultul legislativ. 

Un alt subiect important abordat de membrii CAFR prezenți la întâlnire a fost și 

problema obținerii vizei pentru exercitarea activității în anul 2019, având în vedere normele 

publicate și efectuarea cursurilor organizate de către ASPAAS. În acest sens, dl. Ialomițianu a 

subliniat eforturile pe care Consiliul CAFR le depune în relația cu ASPAAS, în interesul 

membrilor, astfel încât activitatea acestora să se poată desfășura fără sincope. De asemenea, 

domnia sa a subliniat că astfel de întâlniri vor fi organizate în continuare, periodic, fiind 

apreciate ca deosebit de utile pentru activitatea de zi cu zi a membrilor CAFR. 

În cadrul Sesiunii de întrebări şi răspunsuri au fost clarificate unele aspecte practice cu 

care se confruntă auditorii financiari în activitatea specifică.  

La finalul întâlnirii, Laura Vorniceanu, vicepreşedinte al Consiliului a reliefat 

preocupările Camerei de a gestiona și analiza riscurile şi capacitățile de control al riscurilor în 

domeniul spălării banilor atât pentru societăţile mici, cât şi pentru cele mari. 

 

Iaşi, 18 iulie 2019 

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

organizat în data de 18 iulie 2019, la sediul propriu, o întâlnire profesională a auditorilor 

financiari din zona de arondare, care a avut drept temă: „Cerinţe practice privind realizarea 

misiunilor de audit financiar. Maniera de control a calităţii în elaborarea dosarelor de audit - 

perspectiva CMCCCP/CAFR. Întrebări şi răspunsuri.” 

Întâlnirea a fost moderata de Ioan Grigoriu – vicepreşedinte al Consiliului CAFR. 

Discuţiile au avut ca bază un exemplu concret de misiune de audit efectuată de un 

auditor financiar cu o vastă experienţă, respectiv Carmen Anca Bucur, care a prezentat 

participanţilor aspecte practice din desfăşurarea unei misiuni de audit financiar. 

Deosebit de apreciate au fost exemplele privind definirea şi stabilirea pragurilor de 

risc, a elementelor necesare stabilirii eşantioanelor, precum şi cele privind aplicarea 

raţionamentului profesional şi formularea  concluziilor de către auditorul financiar.   

Totodată, au fost subliniate condiţiile în care auditorii financiari pot beneficia de 

sprijinul entităţilor auditate pentru clarificarea unor situaţii, elemente sau împrejurări aflate 

sub pragul de audit dar, care pot prezenta importanţă pentru derularea misiunii în cauză. 

În cadrul sesiunii de întrebări şi răspunsuri de la final, au fost lămurite câteva elemente 

importante din  activitatea auditorilor financiari, cu precădere în ceea ce priveşte desfăşurarea 

misiunilor de audit prin prisma prevederilor Legii nr. 162/2017 privind auditul statutar al 

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

unor acte normative.  
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Cluj-Napoca, 23 iulie 2019 

În data de 23 iulie 2019, Reprezentanţa CAFR de la Cluj-Napoca a organizat o întâlnire 

de lucru pentru auditorii financiari din zona arondată, cu tema IFRS 15. 

S-au alăturat auditorilor financiari participanţi, în calitate de lectori, Adriana Lobdă şi 

Mircea Mureşan, membri ai Consiliului. 

Pentru început, a fost făcută o scurtă prezentare privind veniturile din contractele cu 

clienții, în cadrul căreia s-au evidenţiat câteva aspecte importante pentru profesia de auditor 

financiar.  

În continuare, principalele subiecte discutate în cadrul temei IFRS 15 au fost: 

- Obiectivul  IFRS 15; 

- Recunoașterea veniturilor;  

- Posibilele efecte ale implementării IRFS 15; 

- Exemple practice și orientări specifice. 

Întâlnirea s-a încheiat cu o sesiune de întrebări şi răspunsuri.  
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 ACTUALITĂŢI INTERNAŢIONALE 

Studii, opinii, articole 

7. Ce a realizat UE până acum în domeniul impozitării? 

Articol semnat de Johan Barros 

 

„Uniunea Europeană are o putere de decizie limitată, dacă nu chiar aproape de zero, în 

domeniul impozitării. Toate statele membre trebuie să aprobe în unanimitate orice propunere 

fiscală. Acest lucru pune țările mici pe picior de egalitate cu cele mari. Parlamentul European 

poate să prezinte statelor membre numai avize fără caracter obligatoriu cu privire la orice 

nouă legislație fiscală. În ciuda acestor limitări, UE a preluat rezolvarea mai multor probleme 

fiscale în ultimii cinci ani. În continuare am compilat unele dintre cele mai importante 

realizări fiscale din ultimul mandat.  

Parlamentul european anterior a mobilizat cu succes opinia publică, a generat un 

impuls politic și a exercitat presiuni asupra guvernelor naționale. O serie de propuneri legate 

de taxe din anii trecuți pot fi trasate în apeluri și campanii repetate din partea Parlamentului. 

Pentru a menționa doar câteva, rapoartele publice din fiecare țară (CBCR), Directiva privind 

intermediarii fiscali ("DAC 6") și Directiva privind protecția avertizorilor împotriva 

infracțiunilor.” 

 

Articolul integral se găseşte aici 

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

 

8. Beneficiile raportării integrate pentru întreprinderile mici dar nu şi pentru 

organizațiile cu profit (ONP) 
 

Articol semnat de Matteo Pozzoli, membru IFAC SMP Committee şi Johnny Yong, 

Technical Manager – Global Accountancy Profession Support (GAPS), IFAC 

 

„Raportarea integrată (IR) reprezintă una dintre cele mai recente abordări inovatoare 

de raportare corporativă. Una dintre implicațiile importante, uneori subestimate, a acestei 

idei este că IR nu se referă numai la întocmirea unui raport de gestiune. Un raport integrat 

este rezultatul unei călătorii de creare a valorii care pornește de la o gândire integrată, care 

este o analiză activă realizată de către o organizație a relațiilor dintre diferitele sale unități 

funcționale. Gândirea integrată conduce la luarea deciziilor integrate și la acțiunile care iau în 

considerare crearea de valori pe termen scurt, mediu și lung.” 

 

Articolul integral se găseşte aici 

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

https://www.accountancyeurope.eu/tax/what-has-the-eu-achieved-so-far-on-tax/
https://www.accountancyeurope.eu/
https://www.ifac.org/global-knowledge-gateway/business-reporting/discussion/benefits-integrated-reporting-small
https://www.ifac.org/
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9. Opt paşi pentru stabilirea unui program de management al riscului firmelor 

 

Articol semnat de Christopher Arnold, Head of SME/SMP and Research, IFAC şi 

Monica Foerster, Chair, IFAC SMP Committee  

 

„Gestionarea riscurilor este esențială pentru toate firmele, inclusiv pentru 

întreprinderile mici și mijlocii (SMP). Acest lucru este valabil atât în ceea ce privește 

protejarea activelor, a finanțelor și a operațiunilor firmei, cât și referitor la respectarea 

legislației şi a guvernanței corporative. Gestionarea eficientă a riscurilor va proteja reputația, 

credibilitatea și statutul firmei. 

Este important să se stabilească o "cultură" de gestionare a riscurilor în cadrul firmei. 

Acest lucru subliniază importanța gestionării riscurilor ca parte a activităților zilnice ale 

fiecărui angajat la toate nivelurile firmei. Scopul creării unei culturi a managementului 

riscului este de a crea o situație în care partenerii și personalul își caută instinctiv riscurile și 

iau în considerare impactul acestora atunci când iau decizii operaționale eficiente.” 

 

Articolul integral se găseşte aici 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.ifac.org/global-knowledge-gateway/author?author=37201
https://www.ifac.org/global-knowledge-gateway/author?author=44547
https://www.ifac.org/global-knowledge-gateway/practice-management/discussion/eight-steps-establish-firm-risk-management
https://www.ifac.org/

