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 ŞTIRILE EDIŢIEI 

 

1. Ordinul ASPAAS pentru aprobarea normelor privind acordarea  vizei anuale 

pentru exercitarea activității de audit financiar  

 

 

 

Vă informăm că Autoritatea pentru Supravegherea Publică a Activității de Audit 

Statutar (ASPAAS) a publicat pe site-ul propriu Ordinul Nr. 383/30.05.2019 pentru aprobarea 

Normelor privind acordarea  vizei anuale pentru exercitarea activității de audit financiar. 

Ordinul a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 520/26 iunie 2019 

şi intră în vigoare la data publicării. 

 

Puteţi citi Ordinul şi Normele aici 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.aspaas.gov.ro/wp-content/uploads/2019/06/Ordin-Presedintelui-ASPAAS-nr.-383_30.05.2019-Norme-Acordarea-vizei-anuale-pentru-exercitarea-activitaitii-de-audit-financiar-mof.pdf
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 INFORMATIV PROFESIONAL 

 

2. IESBA a lansat eCode 

 

 

The International Ethics Standards Board for Accountants (IESBA) a lansat eCode - un 

instrument web care oferă un cod internațional de etică pentru contabilii profesioniști 

(inclusiv standardele internaționale de independență) pe o platformă digitală. În plus față de 

caracteristicile și funcționalitățile „asemănătoare aplicațiilor”, această nouă platformă 

demonstrează mai bine arhitectura și scalabilitatea codului. 

 

eCode reprezintă rezultatul unei inițiative strategice de stimulare a tehnologiilor 

moderne, inclusiv a accesului mobil, pentru a face ca întregul conținut al codului să fie cât 

mai accesibil și mai vizibil și cât mai ușor de utilizat. Pe lângă căutarea și navigarea 

îmbunătățite, eCode include linkuri către resurse care nu provin de la autorități, care 

furnizează informații contextuale sau explică rațiunea pentru anumite dispoziții din Cod. 

 

Dezvoltarea eCode a beneficiat de sprijinul operațional al Federației Internaționale a 

Contabililor (IFAC), precum și de sprijinul personalului din cadrul Comitetului de raportare 

externă din Noua Zeelandă. IESBA își va continua colaborarea cu acești parteneri, pe măsură 

ce se lansează într-o a doua fază a acestei inițiative pentru a explora caracteristici 

suplimentare, precum și modalități de a transfera platforma celor ce adoptă Codul. 

 

eCode este disponibil gratuit la www.IESBAeCode.org  IESBA așteaptă cu interes 

feedbackul din partea tuturor părților interesate. În special, sunt solicitate opinii privind 

caracteristicile de utilizare, adoptarea la nivel național a platformei eCode și domenii de 

îmbunătățire ulterioară de către firme, reglementatori naționali, organisme de supraveghere a 

auditului, organizații profesionale de contabilitate, investitori și mediul academic. Puteți 

transmite sugestiile dumneavoastră prin e-mail la IESBAeCode@ethicsboard.org  

 

Aflați mai multe despre Cod, inclusiv cele cinci principii fundamentale: integritate, 

obiectivitate, competența profesională, confidențialitate și comportamentul profesional pe 

site-ul internet al IESBA.  

 

Click aici pentru a accesa videoclipul tutorial despre caracteristicile eCode-ului. 

 

 

http://www.iesbaecode.org/
mailto:IESBAeCode@ethicsboard.org
https://ifac.us7.list-manage.com/track/click?u=9e7d9671563ff754a328b2833&id=950df97763&e=062a75c764
https://ifac.us7.list-manage.com/track/click?u=9e7d9671563ff754a328b2833&id=4c882b8c63&e=062a75c764
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3. Consultare lansată de IFAC privind auditul entităților mai puțin complexe  

Recunoscând provocările cu care se confruntă practicienii în aplicarea Standardelor 

Internaționale de Audit (ISA), în special în cadrul misiunilor în care entitatea auditată este 

mai puțin complexă, IFAC a lansat un document de discuție intitulat „Auditul entităților mai 

puțin complexe: Explorarea posibilelor opțiuni de abordare a provocărilor în aplicarea 

ISA-urilor”. 

Această consultare se concentrează asupra auditurilor entităților mai puțin complexe 

(less complex entities, LCE) care utilizează ISA-urile, mai precis asupra: 

• Provocărilor care au fost identificate până în prezent; 

• Unui număr de acțiuni posibile care ar putea fi demarate în vederea abordării 

provocărilor identificate. 

Prin această consultare IFAC își propune să obțină opinii cu privire la provocările 

existente, care vor ajuta în determinarea acțiunilor necesare viitoare, în relație cu auditul 

entităților mai puțin complexe. Se așteaptă contribuții din partea tuturor părților interesate 

dar, în special, de la practicienii care auditează LCE-uri, cu privire la aspectele subliniate în 

această consultare, cât și în ceea ce privește alte provocări sau posibile căi de acțiune care nu 

au fost încă avute în vedere. 

Deși în trecut discuțiile privind provocările aplicării ISA-urilor s-au concentrat în jurul 

dificultăților întâmpinate în auditurile entităților mici, IFAC este de părere că atenția ar trebui 

să se axeze pe complexitatea entității, mai degrabă decât pe mărimea sa. Și aceasta deoarece 

în mediul de afaceri existent pot exista entități mici dar care pot fi considerate complexe, în 

timp ce pot exista entități care nu ar fi considerate mici, dar care ar fi considerate mai puțin 

complexe. 

Definiția entităților mai puțin complexe va fi determinată în funcție de răspunsurile 

primite la această consultare și va depinde de jurisdicțiile individuale, de adoptarea 

standardelor în fiecare regiune și de cerințele legale și de reglementare relevante.  

Căile de acțiunile posibile pe care le are în vedere Federația Internațională a Contabililor, în 

funcție de răspunsurile primite, ar fi: 

- Revizuirea Standardelor Internaționale de Audit (ISA), 

- Elaborarea unui standard individual pentru auditarea entităților mai puțin complexe 

- Elaborarea unor îndrumări pentru auditorii entităților mai puțin complexe sau alte 

acțiuni în acest domeniu. 

 

Pentru a veni în sprijinul dumneavoastră, Camera Auditorilor Financiari din România 

vă pune la dispoziție întrebările acestei consultări în limba română: click aici. 

 

Documentul de discuție integral este disponibil pe site-ul IFAC: 

http://www.ifac.org/publications-resources/discussion-paper-audits-less-complex-entities.  

În partea stângă a paginii acestei consultări este disponibilă și secțiunea unde puteți 

încărca răspunsurile dumneavoastră.  

Termenul limită pentru transmiterea comentariilor este 12 septembrie 2019.  

https://www.cafr.ro/uploads/Intrebari_RO_31_5_19-f815.pdf
http://www.ifac.org/publications-resources/discussion-paper-audits-less-complex-entities
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 PREGĂTIRE PROFESIONALĂ 

 

4. Programul de pregătire profesională - 2019 

 

Începând cu data de 3 iunie 2019 în platforma e-learning a CAFR a început înscrierea 

la cursurile de pregătire profesională structurată aferentă anului 2019. 

Astfel, în acest an pregătirea profesională structurată va putea fi efectuata atât în 

sistem e-learning (online), cât şi în sistem clasic (cursuri la sală). 

Prin urmare, vă puteţi înscrie la cursurile anuale, optând pentru unul din cele două 

sisteme: 

 Pentru sistemul e-learning – locuri nelimitate; 

 Pentru sistemul clasic – în limita locurilor disponibile, în funcţie de 

perioadă şi locaţie (locurile vor fi ocupate în ordinea înscrierilor efectuate). 

De asemenea, vă reamintim ca înscrierile la Programul de pregătire profesională 2019 

se efectuează exclusiv on-line pe platforma e-learning:  http://elearning.cafr.ro/ urmând 

instrucţiunile specificate (Click aici), până la data de 19 iulie 2019. 

 

Menţionăm că în acest an cursurile de pregătire în format clasic vor avea loc în 

perioada 27 septembrie – 13 octombrie, iar cele în format e-learning vor fi încărcate online în 

cursul lunii octombrie 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://elearning.cafr.ro/
https://www.cafr.ro/uploads/CAFR%20Instructiuni%20Inscriere%20Cursuri%20Pregatire%20Profesionala%202019-88de.pdf
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 DIN AGENDA CAFR 

 

                             ▪ Evenimente pe plan intern 

             5. Conferinţa „Actualităţi în business şi în management” 

                                  6-7 iunie 2019, Alba Iulia 

 

Facultatea de Ştiinţe Economice din cadrul Universităţii „1 Decembrie 1918” din Alba 

Iulia a organizat în perioada 6-7 iunie 2019 Conferinţa cu tema „Actualităţi în business şi în 

management”. 

În prima zi a Conferinţei au avut loc prelegeri destinate unui public mai larg din care 

au făcut parte studenţi, masteranzi, doctoranzi, cadre didactice, profesionişti contabili şi 

reprezentanţi ai mediului de afaceri. 

Ziua a doua a fost rezervată lucrărilor desfăşurate sub forma a două secţiuni cu temele: 

„Actualităţi în business”, respectiv „Actualităţi în management financiar”.  

Partener al evenimentului, Camera Auditorilor Financiari din România” a fost 

reprezentată de Mircea Mureşan, membru al Consiliului. 

 

 6. Întâlniri profesionale organizate de reprezentanţele CAFR 

 

Constanţa 

În data de 01.06.2019, la Sediul Reprezentanței Regionale de la Constanța a Camerei 

Auditorilor Financiari din România, s-a desfăşurat o întâlnire profesională la care au 

participat auditori financiari din județele arondate Reprezentantei, tema întâlnirii fiind: 

„Problematici actuale și perspective ale auditului în România”. 
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Întâlnirea a fost moderată de dr. Gheorghe Rusu, membru al Consiliului, care a vorbit 

în deschidere despre rolul profesiilor liberale în România și importanța auditului. 

Elementele de specialitate specifice temei întâlnirii au fost prezentate de Emilia 

Iordache din cadrul Ministerului Finanțelor Publice. 

Principalele subiecte discutate au fost: 

 Reglementări contabile conforme cu OMFP nr. 1802/2014; 

 Aspecte practice și noutăți privind modificările Codului Fiscal. 

În finalul întâlnirii a avut loc o sesiune de întrebări și răspunsuri, precum și discuții 

libere între participanţi și lectori. 

 

Cluj-Napoca 

Reprezentanţa de la Cluj-Napoca a CAFR a organizat în data de 25 iunie 2019 o 

întâlnire profesională pentru auditorii din zona arondată. Tema întâlnirii a fost „Consolidarea 

situaţiilor financiare”, susţinută de prof. univ. dr. Adriana Tiron Tudor, de la Universitatea 

„Babeş-Bolyai”. S-a alăturat participanţilor şi Mircea Mureşan, membru al Consiliului 

Camerei. 

 

 
 

În cadrul discuţiilor au fost abordate aspecte aferente temei întâlnirii, dintre care 

menţionăm: 

- Contabilitatea achiziţiilor în trepte (introducere, exemple, principiile IFRS3, 

măsurarea Goodwill-ului, diminuarea/majorarea NCI); 

- Scopul situaţiilor financiare consolidate:  
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▪ SFC prezintă poziţia financiară şi performanţa grupului ca o entitate 

economică unică;    

 ▪ SFC sunt emise pentru acţionarii societăţii mamă; 

 ▪ Sunt emise în completare şi nu în locul situaţiilor financiare separate ale   

societăţii mamă; 

 ▪ Furnizează informaţii referitoare la toate entităţile controlate de către 

societatea mamă. 

- Grupuri de societăţi (grupuri personale şi grupuri financiare); 

- Control şi tipuri de control; 

- Procesul de consolidare; 

- Metoda integrării globale – Bilanţ. 

  

 

 

7. Întâlnire între Comitetul Consultativ pentru Dezvoltarea IMM-urilor şi UPLR 

27 iunie 2019, Bucureşti 

 

În data de 27 iunie 2019, a avut loc o întâlnire de lucru între reprezentanţi ai Uniunii 

Profesiilor Liberale din România şi reprezentanţi ai Comitetului Consultativ pentru 

Dezvoltarea Întreprinderilor Mici şi Mijlocii, ai mediului de afaceri, şi ai partidelor politice, 

respectiv ai Uniunii Salvaţi România. 

La această întâlnire Camera Auditorilor Financiari din România a fost reprezentată de 

conf. univ. dr. Gheorghe Ialomiţianu, prim-vicepreşedinte al Consiliului şi prim-

vicepreşedinte al UPLR. 

Temele principale ale discuţiilor au vizat diverse aspecte ale situaţiei economiei 

naţionale, relaţia autorităţilor de reglementare cu mediul antreprenorial, precum şi rolul 

deosebit de important al profesiilor liberale în buna funcţionare a economiei şi a societăţii. 

În acest context, conf. univ. dr. Gheorghe Ialomiţianu a subliniat necesitatea creşterii 

vizibilităţii profesiilor liberale la nivel naţional, precum şi a îmbunătăţirii nivelului de 

percepţie al publicului privind contribuţia însemnată în economie a profesioniştilor liberali. 

Fie că vorbim despre contabili, auditori, evaluatori, consultanţi fiscali etc., fiecare dintre ei 

este un mic antreprenor iar activitatea depusă de aceştia este în interesul public. Datorită 

acestui fapt, este imperios necesar ca opinia profesioniştilor liberali să fie luată în considerare 

de către legiuitor în momentul adoptării unor acte normative specifice. De asemenea, domnia 

sa a susţinut ideea unui parteneriat al profesiilor liberale cu autorităţile publice cu scopul 

îmbunătăţirii serviciilor prestate beneficiarilor şi reducerea cheltuielilor publice.  

Totodată, dl. Ialomiţianu a menţionat că ar fi binevenită o mai mare deschidere către 

dialog a autorităţilor statului cu reprezentaţii profesiilor liberale.  
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▪ Evenimente pe plan extern 

8. Adunarea membrilor Accountancy Europe 

18-19 iunie 2019, Bruxelles, Belgia 

 

 

În perioada 18-19 iunie 2019, la Bruxelles, Belgia, a avut loc întâlnirea membrilor 

Accountancy Europe (AE), la care au participat reprezentanţii legali ai organismelor 

profesionale membre. 

Camera Auditorilor Financiari din România a fost reprezentată la acest eveniment de 

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

vicepreşedinte al Consiliului. 

În agenda evenimentului au fost incluse pentru discuţii următoarele subiecte: 

- Revizuirea modelului de finanţare al AE. 

- Actualizarea strategiei Accountancy Europe, respectiv  centrarea activităţii pe 5 

paliere:  finanțe sustenabile, raportare, practicieni mici şi mijlocii, fiscalitate, audit şi 

asigurare. Strategia AE se axează pe misiunea organismului european de reprezentare şi 

stimulare a profesiei contabile. Profesioniştii contabili şi auditori livrează soluţii în sprijinul 

interesului public şi, datorită acestui lucru, AE îşi va canaliza activitatea şi în direcţia creşterii 

vizibilităţii profesiei. 

- La nivel european, se preconizează o posibilă reformă a auditului, într-un viitor 

apropiat. Parlamentul European, prin intermediul comitetelor de lucru, analizează deja 

actuala legislaţie care reglementează auditul.  

- Actualizarea programului pentru auditul IMM-urilor prin simplificarea standardelor 

de audit pentru entităţile mici sau lipsite de complexitate. 

- S-a stabilit ca la următoarea întâlnire a membrilor AE, să poată participa toţi 

voluntarii experţi ai grupurilor de lucru din cadrul organismului profesional european la un 

eveniment intitulat Members` Engagement Day ce va permite cooperarea inter comitete și 

schimbul de opinii interdisciplinar.  
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9. Conferința „Guvernanţa corporativă – Motorul unei afaceri durabile” 

26 iunie 2019, Bruxelles, Belgia 

 

În data de 26 iunie 2019, s-a desfăşurat la Bruxelles Conferinţa „Guvernanţa 

corporativă – Motorul unei faceri durabile”, organizată de Accountancy Europe.  

Scopul conferinţei a fost de a transmite tuturor părţilor interesate că este momentul 

pentru a trece la o economie durabilă. Pentru aceasta, responsabilii politici trebuie să se 

concentreze mai degrabă pe rezultate mai bune decât pe mai multe reguli. Consiliile trebuie 

să solicite includerea factorilor ESG în funcționarea zilnică a întreprinderilor, pentru ca 

acestea să creeze valoare dincolo de profitul financiar. 

La eveniment au participat reprezentanţi ai organizaţiilor profesionale membre ale 

Accountancy Europe, Camera Auditorilor Financiari din România fiind reprezentată de 

Florentina Şuşnea, vice-preşedinte al Consiliului. 

Jyoti Banerjee, Partner, Fronesys, a fost moderatorul lucrărilor, iar subiectele tematicii 

Conferinţei au fost prezentate de: Olivier Boutellis-Taft, CEO, Accountancy Europe; Mervyn 

King, Chair Emeritus of the IIRC and GRI; Salla Saastamoinen, Director, Directorate-General 

for Justice and Consumers, European Commission; Mathilde Mesnard, Deputy Director for 

Financial and Enterprise Affairs, OECD;  Florence Bindelle, Secretary General, 

EuropeanIssuers; Sebastien Godinot, Economist, WWF; Aleksandra Palinska, Senior 

Regulatory Policy Advisor, EFAMA; Michel de Fabiani, Chairman of the Policy Committee, 

ecoDa; Andrew Hobbs, Partner, EMEIA Public Policy Leader, EY. 
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10. Conferinţa „Building the Digital Practice” 

                                             27 iunie 2019, Amsterdam, Olanda 

 

În data de 27 iunie 2019, Federaţia Europeană a Contabililor şi Auditorilor pentru 

IMM-uri (EFAA) a organizat la Amsterdam Conferinţa cu tema „Building the Digital 

Practice”. 

Scopul evenimentului a fost de a reliefa impactul puternic prezent şi viitor al 

digitalizării asupra tuturor domeniilor  vieţii economice şi sociale.  

Aceste tehnologii, în special IA şi Blockchain, precum şi riscul asociat securităţii 

cibernetice, afectează în mare măsură profesia contabilă şi entităţile de toate mărimile.  

În timp ce companiile mari și firmele de contabilitate adoptă aceste tehnologii, mulți se 

întreabă dacă același lucru este valabil și pentru practicile mici și mijlocii (SMP) și pentru 

clienții lor - întreprinderi mici și mijlocii (IMM-uri).  

În acest context, evenimentul a abordat toate aceste chestiuni urgente şi  servit drept 

eveniment de lansare pentru un nou instrument care să ajute IMM-urile din Europa ă îşi 

analizeze şi să-şi construiască competenţele digitale.  

La conferinţă au participat reprezentanţi ai organismelor profesionale contabile şi de 

audit şi membri ai EFAA, Camera Auditorilor Financiari din România fiind reprezentată de 

Monica Ştefan, membru al Consiliului. 

Lucrările s-au desfăşurat în trei sesiuni în care au fost prezentate subiecte precum : 

Sesiunea 1 – Actualizarea tehnologiilor digitale 

- Inteligenţa artificială 

- Securitatea cibernetică  

- Tehnologia Blockchain 

Sesiunea 2 – Cele mai bune practici bazate pe tehnologiile digitale  

- AccounTech 

- Impactul inteligenţei artificiale în contabilitate  

- Contabilul 3.0 

- Sesiune de întrebări şi răspunsuri 

Sesiunea 3 – Acţiunea şi dezvoltarea talentelor 

- Învăţând pentru viitor 

- Practică şi  pregătire profesională 

- Sesiune de întrebări şi răspunsuri 

 

 

 

 

 

 



 

 

Page | 12 

   

 

 

 

11. Adunarea generală a Institutului Contabililor Publici Autorizaţi din Cipru  

26 iunie 2019, Nicosia, Cipru 

 

În data de 26 iunie 2019 a avut loc la Nicosia, a 58-a Adunare Generală Anuală a 

Institutului Contabililor Publici Autorizaţi din Cipru, în cadrul căreia s-a desfăşurat şi 

alegerea membrilor noului Consiliu al ICPAC. 

Camera Auditorilor Financiari din România s-a aflat printre invitaţii speciali la acest 

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

În deschidere, oficialităţi ale statului cipriot respectiv, Nicos Anastasiades preşedintele 

Republicii şi Demetris Syllouris preşedintele Parlamentului au adresat participanţilor mesaje 

de salut. 

De asemenea, o serie de invitaţi au rostit alocuţiuni, dintre care îi menţionăm pe Florin 

Toma, preşedintele Accountancy Europe şi Ciprian Mihăilescu, preşedintele CAFR. 

Cu această ocazie, s-a semnat în cadru oficial, Protocolul de colaborare între Institutul 

Contabililor Publici Autorizaţi din Cipru şi Camera Auditorilor Financiari din România, prin 

intermediul căruia se are în vedere stabilirea unui parteneriat educaţional şi de cercetare, 

precum şi comunicarea şi cooperarea directă între cele două organisme profesionale. 
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 ACTUALITĂŢI INTERNAŢIONALE 

Studii, opinii, articole 

12. Decizii de afaceri mai bune cu asigurarea informaţiilor nefinanciare 

 

Articol semnat de Olivier Boutellis-Taft şi Mario Abela   

„Oamenii trebuie să se poată baza pe informațiile corporative pentru a lua decizii 

importante în legătură cu investirea, cumpărarea de produse sau semnarea contractelor de 

muncă. Informațiile corporative nefinanciare (NFI), cum ar fi impactul social sau de mediu, 

sunt esențiale pentru a obține o imagine completă a performanței unei companii. Informațiile 

financiare nu mai pot oferi acest lucru. În cele din urmă, integrarea NFI conduce la o valoare 

pe termen lung pentru întreprinderi și contribuie la economii mai durabile. 

Numai informațiile financiare nu sunt suficiente 

Cu zece ani în urmă, riscurile globale de top în ceea ce privește impactul și 

probabilitatea nu au inclus probleme sociale sau de mediu. De ani de zile, companiile nu erau 

pregătite să abordeze aceste riscuri, iar deciziile de investiții erau luate fără a ţine cont de 

aceste informații-cheie. 

Dar vremurile s-au schimbat. Înțelegerea riscurilor și oportunităților nefinanciare este 

esențială pentru succesul afacerilor individuale și al comunității financiare în general. Mario 

Abela, directorul Redefinirii Valorii la Consiliul Mondial de Afaceri pentru Dezvoltare 

Durabilă (WBCSD), consideră că profesioniștii din domeniul financiar trebuie să identifice 

întreaga gamă de riscuri și oportunități posibile - inclusiv cele care se referă la aspecte 

nefinanciare și intangibile ale afacerii - pentru a crea valoare pe termen lung pentru afaceri, 

societate și mediu.  

 

Pentru articolul integral click aici 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.accountancyeurope.eu/reporting-transparency/better-business-decisions-with-assurance-on-non-financial-information/
https://www.accountancyeurope.eu/
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13. Apelul la acţiune al profesiei contabile globale către liderii G20 

Într-o perioadă de incertitudine economică și politică, recomandările IFAC se 

concentrează asupra acțiunilor care vor consolida economia, vor asigura progresul către 

Obiectivele de Dezvoltare Durabilă și vor crea o economie digitală echitabilă și împuternicită. 

Țările G20 joacă un rol crucial în promovarea instituțiilor și modelelor de guvernanță care pot 

anticipa, răspunde și optimiza schimbările tehnologice rapide.  

IFAC emite aceste recomandări înaintea summit-ului G20 din 2019 de la Osaka, 

Japonia, în perioada 28-29 iunie. 

 

 

Documentul integral se găseşte aici 

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

 

 

14. Îmbunătăţirea managementului calităţii -  opinia dumneavoastră contează 

 

Articol semnat de Klaus Bertram, membru IFAC SMP Committee şi Johnny Yong, 

Technical Manager, Global Accountancy Profession Support, IFAC 

 

În prezent, Standardele Internaționale de Control al Calității (ISQC) 1 - deja existente 

în ultimii 10 ani, impun întreprinderilor să stabilească și să mențină un sistem de control al 

calității și specifică politicile și procedurile pe care firmele trebuie să le mențină.  

În conformitate cu noile standarde de management al calității (QM) propuse, intenția 

este trecerea de la o abordare esențial standardizată a controlului calității la o abordare mai 

flexibilă a managementului calității menită să abordeze circumstanțele individuale ale 

întreprinderilor odată ce au identificat și evaluat factorii lor specifici care ar putea fi un risc la 

furnizarea de servicii de înaltă calitate.  

Prin adoptarea acestei noi abordări bazate pe riscuri, noile cerințe propuse se vor 

concentra pe identificarea pro-activă și răspunsul la riscurile privind calitatea, la nivelul 

firmei. 

 

Pentru articolul integral click aici 

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

 

 

 

 

https://www.ifac.org/system/files/publications/files/GAP-Counting-on-Society-5.0-paper-v4.pdf
https://www.ifac.org/
https://www.ifac.org/global-knowledge-gateway/audit-assurance/discussion/enhancing-quality-management-your-views-are
https://www.ifac.org/

