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 ŞTIRILE EDIŢIEI 

 

1. Cadrul unitar de desfăşurare a auditului statutar la entităţile autorizate, 

reglementate şi supravegheate de către ASF 

 

În Monitorul Oficial al României nr. 395 din 21 mai 2019 s-a publicat Norma nr. 

13/2019 privind cadrul unitar de desfășurare a auditului statutar la entitățile autorizate, 

reglementate și supravegheate de către ASF. 

Astfel, prin respectiva normă se stabilește cadrul normativ unitar de auditare a 

situațiilor financiare anuale și situațiilor financiare anuale consolidate ale entităților 

autorizate, reglementate și supravegheate de către Autoritatea de Supraveghere Financiară 

(ASF), de către auditori financiari și firme de audit, precum și unele dispoziții privind 

comitetul de audit. 

Cele mai importante dispoziții ale Normei nr. 13/2019 privind cadrul unitar de 

desfășurare a auditului statutar la entitățile autorizate, reglementate și supravegheate de 

către ASF: 

  

Structură  

– Cap. I („Dispoziții generale”); 

– Cap. II („Avizarea firmei de audit”) – 

 Secțiunea I („Condiții pentru avizarea firmei de audit”); 

 Secțiunea a II-a („Documentația necesară avizării firmei de audit”); 

 Secțiunea a III-a („Analiza solicitării de avizare a firmelor de audit de 

către A.S.F.”); 

– Cap. III („Alte dispoziții privind auditorii financiari și firmele de audit”); 

– Cap. IV („Comitetul de audit”); 

– Cap. V („Dispoziții tranzitorii și finale”); 

– Anexe („Cerere pentru avizarea firmei de audit, Declarații, Chestionar, Raport de 

audit al situațiilor financiare anuale aplicabil administratorilor fondurilor de pensii 

administrate privat și/sau fondurilor de pensii facultative, Raport de audit al situațiilor 

financiare anuale aplicabil unui fond de pensii administrat privat, Raport de audit al 

situațiilor financiare anuale aplicabil unui fond de pensii facultative”). 

  

Prezentare generală 

La art. 1 se precizează care sunt entitățile care intră sub incidența prevederilor 

emanate de norma în vigoare. Acestea sunt: 

– societăți de servicii de investiții financiare; 

– societăți de administrare a investițiilor; 

– administratori de fonduri de investiții alternative; 

– organisme de plasament colectiv; 

– operatori de piață; 
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– depozitari centrali; 

– case de compensare și contrapărți centrale; 

– fondul de compensare a investitorilor; 

– societăți de asigurare și/sau reasigurare; 

– fonduri de pensii administrate privat și administratorii acestora; 

– fonduri de pensii facultative și administratorii acestora. 

Totodată, termenii și expresiile utilizate în prezenta normă au semnificațiile 

prevăzute în Legea nr. 162/2017, precum și următoarele definiții: 

– actuar – membru activ înregistrat în Registrul actuarilor, în conformitate cu 

prevederile legale; 

– legături strânse – definite în sensul prevederilor art. 3 alin. (1) pct. 26 din 

Regulamentul (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 

2014 privind abuzul de piață (regulamentul privind abuzul de piață) și de abrogare a 

Directivei 2003/6/CE a Parlamentului European și a Consiliului și a 

directivelor 2003/124/CE, 2003/125/CE și 2004/72/CE ale Comisiei, publicat în Jurnalul Oficial 

al Uniunii Europene seria L, nr. 173 din 12 iunie 2014; 

– piață supravegheată – piețele supravegheate de către ASF, respectiv piața 

instrumentelor și investițiilor financiare, piața asigurărilor-reasigurărilor și piața sistemului 

de pensii private; 

– sectoare de supraveghere financiară – sectorul instrumente și investiții financiare, 

sectorul asigurări-reasigurări și sectorul sistemului de pensii private; 

– Camera Auditorilor Financiari din România – definită în sensul prevederilor art. 

3 din O.U.G. nr. 75/1999 privind activitatea de audit financiar. 

Totodată, emiterea de către ASF a avizului pentru firmele de audit se efectuează în 

termen de maximum 30 de zile de la înregistrarea documentației complete a acestora. 

În aceeași ordine de idei, administratorii fondurilor de pensii private au obligația să 

depună spre avizare la ASF, în termen de maximum 15 zile de la încheierea contractului de 

audit sau de la data modificării acestuia, modificările prospectului schemei de pensii private 

referitoare la contractul de audit. 
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2. Dezbatere referitoare la Proiectul Normelor privind sancțiunile aplicate 

auditorilor financiari și firmelor de audit în situaţia neachitării cotizaţiilor datorate 

 

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

 

- Pentru a preîntâmpina acumularea de datorii ale membrilor CAFR care înregistrează 

restanțe de la plata cotizațiilor către Cameră, precum și pentru a sprijini membrii în depășirea 

dificultăților generate de lipsa temporară a disponibilităților bănești şi 

- Pentru a veni în sprijinul membrilor care își achită cotizațiile la termen prin acordarea 

unor reduceri atunci când achită integral cotizațiile la termenele stabilite prin reglementările 

CAFR 

Vă aducem la cunoștință faptul că la nivelul Camerei a fost elaborat un proiect al 

Normelor privind sancțiunile aplicate auditorilor financiari și firmelor de audit în situaţia 

neachitării cotizaţiilor datorate, pe care îl supunem dezbaterilor membrilor Camerei. 

 

Auditorii financiari și reprezentanții firmelor de audit, în calitate de membri ai 

Camerei, sunt invitați să consulte proiectul normelor accesând următorul link: (click aici)  și 

să transmită propunerile și observațiile, începând cu data de 29 Mai 2019 până la data de 14 

Iunie 2019, la adresa etica@cafr.ro . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.cafr.ro/uploads/Proiect-Norme-neachitare-cotizatii-0b5c.pdf
mailto:etica@cafr.ro
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3. Acord de colaborare între Camera Auditorilor Financiari din România  

și Institutul Bancar Român 

 

 

Membrii Consiliului Camerei reuniţi în şedinţa din data de 17 mai au aprobat 

încheierea unui Acord de colaborare între Camera Auditorilor Financiari din România şi 

Institutul Bancar Român. 

Acordul are ca obiect dezvoltarea unui cadru de colaborare reciprocă  între cele două 

organizații, în scopul inițierii de acțiuni comune în domeniul educației, formării profesionale 

și promovării importanței dezvoltării sistemului financiar-bancar și a tehnologiei financiare 

ca factor de creștere a mediului economic. 

Potrivit acestui Acord, „membrii CAFR care participă la programele IBR (cursuri, 

seminarii, conferințe sau alt gen de evenimente), beneficiază de o reducere de 15% față de 

tariful standard practicat de IBR.” 

 

 

 

4. Întâlnirea conducerii CAFR cu reprezentanţi ai partidelor politice 

13-15 mai 2019, Bucureşti 

 

În perioada 13-15 mai 2019, Uniunea Profesiilor Liberale din România a organizat o 

serie de întâlniri între reprezentanţi ai profesiilor liberale şi ai tuturor partidelor politice 

reprezentate în Parlamentul României. 

Astfel, Camera Auditorilor Financiari din România a fost reprezentată în cadrul 

discuţiilor de dr. Ciprian Mihăilescu, preşedinte şi de conf. univ. dr. Gheorghe Ialomiţianu, 

prim-vicepreşedinte. 

Cu această ocazie, la întâlnirile menţionate, conducerea Camerei a făcut cunoscute 

problemele importante cu care se confruntă în prezent profesiile liberale: 

- Necesitatea dezvoltării şi consolidării acestor profesii, în contextul rolului deosebit de 

important al profesioniştilor liberali în cadrul economiei naţionale şi globale; 

- A fost prezentată situaţia actuală a profesiei de auditor financiar din România, 

situaţie generată de implementarea Directivei europene de reformă a auditului în legislaţia 

naţională prin Legea nr. 162/2017; 

- Reprezentanţii CAFR au solicitat ca atunci când se intenţionează modificarea 

legislaţiei în domeniu, să fie consultat şi organismul profesional şi, nu în ultimul rând, 

sprijinul partidelor politice atât în Parlamentul României, cât şi în cel European în vederea 

unei mai bune vizibilităţi a importanţei activităţii profesioniştilor liberali în economie. 
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 INFORMATIV PROFESIONAL 

 

5. Workshop internaţional cu tema 

„Rolul contabilităţii şi raportărilor din sectorul public în restabilirea încrederii 

publice şi legitimităţii” 

                                         9-10 mai 2019, Cluj-Napoca  

 

În perioada 9-10 mai 2019 s-a desfăşurat la Cluj-Napoca EGPA PSG XII Spring 

Workshop  cu tema: „Rolul contabilităţii şi raportărilor din sectorul public în restabilirea încrederii 

publice şi legitimităţii”, eveniment organizat de grupul permanent de studiu XII din cadrul 

Grupului European pentru Administraţie Publică în colaborare cu Universitatea Babeş-

Bolyai, prin cele două facultăţi Ştiinţe economice şi gestiunea afacerilor şi Ştiinţe politice, 

administrative şi comunicare. 

Grupul de studiu permanent nr. XII din cadrul Grupului european pentru 

administrație publică (EGPA) este o platformă intelectuală pentru tema specifică „Gestiunea 

financiară a sectorului public”. Obiectivul general al Grupului de Studiu este de a oferi un 

forum pentru cercetători și practicieni care să prezinte, să discute și să dezbată cercetarea, 

constatările și ideile despre abordările și instrumentele inovatoare în Managementul 

Finanțelor Publice (PFM). Grupul de studiu se întrunește de două ori pe an pentru a crea o 

rețea de colaborare strânsă între membrii săi. 

 

 
 

La evenimentul de la Cluj-Napoca s-au reunit reprezentanţi din 15 ţări ai mediului 

academic, cercetători în domeniul contabilităţii, auditului şi managementului financiar al 

sectorului public din universităţi din Belgia, Bosnia Herţegovina, Brazilia, Croaţia, Grecia, 

https://www.wiwi.uni-rostock.de/bwl/rewe/
https://www.wiwi.uni-rostock.de/bwl/rewe/
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Germania, Irlanda, Italia, Moldova Spania, Portugalia, Marea Britanie, România. De 

asemenea, au participat reprezentanţi ai mediului profesional din sectorul public angajaţi ai 

Ministerelor de Finanţe şi Instituţiilor Naţionale de Audit/Curţii de Conturi din Germania, 

Malta, Italia, Croaţia, Finlanda, Brazilia şi România.  

Din ţară, au fost prezenţi la eveniment cercetători din centrele universitare Bucureşti 

(ASE), Timişoara (UVT), Alba Iulia (1 Decembrie 1918), Babeş-Bolyai (Cluj-Napoca) şi, de 

asemenea, practicieni din domeniul contabilităţii instituţiilor publice, experţi contabili 

membri ai CECCAR, auditori financiari membri ai CAFR, angajaţi ai cabinetelor de audit 

locale şi internaţionale, precum şi membri ai ACCA.  

CAFR, având un interes activ constant de a participa şi susţine evenimente ştiinţifice 

de impact la nivel european, ca o continuare firească a relaţiei solide de colaborare cu 

instituţiile de învăţământ economic de profil din România a sprijinit organizarea 

evenimentului, alături de KPMG România şi ACCA România. 

Prin reprezentantul său, Adrian Popescu, secretar general al Camerei, CAFR a 

subliniat importanţa domeniului contabilităţii şi a auditării sectorului public, în vederea 

consolidării încrederii publice în situaţiile financiare raportate de entităţi.  

Sesiunea plenară a fost susţinută de:  

- Thomas Müller-Marqués Berger (președinte CAG IPSASB și șeful global al 

sectorului public internațional EY) a prezentat câteva reflecții asupra dezvoltării actuale a 

standardelor internaționale de contabilitate în sectorul public, discutând ultimii pași ai 

proiectului EPSAS. 

- Andreia Stanciu (șeful ACCA SE Europe) a subliniat principalele lecții de învățat din 

implementarea globală a IPSAS.  

- Mariano D'Amore (profesor universitar la Universitatea Parthenope din Italia) a 

împărtășit rezultatul cercetărilor recente asupra problemelor critice apărute în urma 

experienței italiene în procesul de armonizare contabilă pentru entitățile din sectorul public. 

- Cristina Guţu (directorul Academiei de Instruire KPMG) a subliniat noile provocări 

pentru consultanții contabili din sectorul public privind procesul de armonizare în țările 

europene. 

O masă rotundă coordonată de Francesca Manes Rossi (copreședinte al EGPA XII PSG 

- Universitatea din Naples Federico II) a creat cadrul unei discuţii animate între cei patru 

vorbitori principali și participanții la conferință despre viitorul contabilității sectorului public 

în UE.  
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6. Noua eră în banking: Revoluţia digitală – Provocări, oportunităţi, inovaţii 

Eveniment organizat de Institutul Bancar Român şi ACCA 

30 mai 2019, Bucureşti 

 

În data de 30 mai 2019, Institutul Bancar Român împreună cu ACCA România au 

organizat la sediul IBR din Bucureşti, a 5-a ediţie a conferinţei „Noua eră în banking: Revoluţia 

digitală – Provocări, oportunităţi, inovaţii”. 

Obiectivul conferinţei a vizat furnizarea unui conţinut ridicat calitativ, având la bază 

provocări şi oportunităţi reale cu care se confruntă în prezent mediul de afaceri, precum: 

- Transformarea digitală: cultură, colaborare şi concurenţă; 

- Perspectivele robo-consultative de înlocuire a consilierilor; 

- Noutatea produselor şi experienţa clienţilor; 

- Inteligenţa artificială în practică: personalizarea ofertelor şi proiectarea unor noi 

servicii personalizate; 

- Trecerea la cloud: costurile financiare şi pagubele reputaţionale cauzate de breşele de 

securitate. 

La eveniment au participat reprezentanţi ai mediului bancar şi de afaceri, auditori 

financiari, membri ai CAFR, precum şi reprezentanţi ai altor categorii profesionale interesate 

de subiectul conferinţei.  

Ediţia din acest an a conferinţei a beneficiat de experienţa unor speakeri de renume din 

industria bancară, din firmele de consultanţă specializate şi din domeniul telecomunicaţiilor, 

care au împărtăşit participanţilor din experienţa lor: Mugur Isărescu - Guvernatorul BNR, 

Omer Tetik – CEO, Banca Transilvania; Marian Ignat – Executive Director, Digital Banking, 

BCR Erste; Florin Boldescu – Chief Digital Officer, BRD – Groupe Societe Generale; Vlad 

Stănilescu – Chief Digital Officer, Raiffeisen Bank; Michal Szczurek – CEO, ING Bank 

Romania; Rodica Tuchilă – Executive Director, Romanian Association of Banks; Vikas 

Aggrawal – Regional Head of Policy, Emerging Markets, ACCA; Irina Arsinte – Manager, 

FSI Risk & Regulatory Advisory, Deloitte; Mihai Ivaşcu – CEO, Modex; Armando Capone – 

Regulatory Lead, Global Consulting Practice EMEA, Experian; Adrian Sita – Founder, 

Knolyx ş.a. 
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 PREGĂTIRE PROFESIONALĂ 

 

7. Seminar de instruire profesională  

9 mai 2019, Bucureşti 

 

În data de 9 mai 2019, Camera Auditorilor Financiari din România  împreună cu 

Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor au organizat la Bucureşti, un 

nou seminar de instruire din seria celor dedicate tuturor categoriilor de entități raportoare, 

privind pregătirea profesională continuă a specialiștilor implicați în combaterea spălării 

banilor și finanțării terorismului. 

Cursurile s-au desfăşurat la sediul central al CAFR şi fost abordate următoarele 

subiecte: 

1. „Tipologii/scheme de spălare a banilor”, temă prezentată de Sorina Miulescu, analist 

financiar - Direcţia Analiză şi Prelucrare a Informaţiilor din cadrul ONPCSB. 

2. „Cunoaşterea clientelei si monitorizarea relaţiei de afaceri: conformitate, supraveghere şi 

control”, temă prezentată de Corina Dragomir, şef serviciu -  Direcţia Supraveghere şi Control 

din cadrul ONPCSB. 

3. „Cooperarea internaţională în domeniu – schimbul de informaţii financiare cu alte Unităţi de 

Informaţii Financiare”, subiect susţinut de Georgeta Ana Petre, analist financiar - Direcţia 

Cooperare Interinstituţională şi Relaţii Internaţionale.  

4.   „Sistemul de raportare  on-line” temă prezentată de  Mihaela Dăescu, analist 

financiar - Direcţia Tehnologia Informaţiei şi Statistică din cadrul ONPCSB.  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Page | 10 

   

 

 

8. Curs organizat de Institutul Bancar Român  

„Activitatea de audit – cerință a Regulamentului European 679/2016 de Protecția 

Datelor cu Caracter Personal” 

25 mai 2019, București 

 

 

În data de 25 mai Institutul Bancar Român a organizat la Bucureşti cursul cu tema 

„Activitatea de audit – cerinţă a Regulamentului European 679/2016 de Protecţia Datelor cu Caracter 

Personal”. Obiectivul cursului a vizat însuşirea de către participanţi a modalităţii de auditare a 

persoanelor împuternicite, a modului de aplicare al principiului responsabilităţii prevăzut de 

articolul 5 din Regulamentul General numărul 679/2016 privind protecţia datelor cu caracter 

personal (GDPR) în contextul operaţiunilor de prelucrare a datelor realizate prin persoane 

împuternicite, stabilind modul de calificare al operatorului/operatorilor asociaţi/persoane 

împuternicite precum şi obligaţiile legale ce le revin operatorilor de date, în ceea ce priveşte 

selectarea unor persoane împuternicite care pot demonstra îndeplinirea cerinţelor legale ale 

GDPR pe tot parcursul executării contractului de prestări servicii dintre operator şi persoana 

împuternicită. 

Cursul s-a adresat responsabililor cu protecţia datelor, care au calitatea de salariaţi ai 

operatorului de date/persoană împuternicită, cât şi altor categorii de salariaţi din cadrul 

acestora, care sunt desemnaţi să realizeze auditarea operaţiunilor de prelucrare a datelor 

realizate de către operatorii de date, prin persoanele sale împuternicite, în condiţiile stabilite 

de articolul 28 din Regulamentul General numărul 679/2016 privind protecţia datelor cu 

caracter personal (GDPR). 

Agenda evenimentului a inclus următoarele subiecte: 

● Rolul operatorului de date în ceea ce priveşte externalizarea anumitor operaţiuni de 

afaceri care implică prelucrarea datelor cu caracter personal prin persoane împuternicite; 

● Calificarea operatorului de date asociat vs. persoana împuternicită; 

● Criteriile de selecţie a persoanei împuternicite din punct de vedere al protecţiei 

datelor cu caracter personal; 

● Actele juridice care reglementează modul de prelucrare a datelor cu caracter 

personal prin persoana împuternicită: natura juridică, clauzele contractuale obligatorii, 

rezilierea contractului pentru neîndeplinirea clauzelor privind protecţia datelor; 

● Cerinţele legale pe care trebuie sa le îndeplinească persoanele împuternicite; 

● Obligaţia/dreptul operatorului de date de a audita activitatea desfăşurată de către 

persoanele împuternicite; 

● Obligaţia/dreptul operatorului de date de a audita măsurile tehnice şi organizatorice 

privind protecţia şi securitatea datelor cu caracter personal, prelucrate prin persoane 

împuternicite; 

● Conţinutul şi modalitatea efectivă de realizare a operaţiunii de audit: planul de 

audit, checklist de audit,  
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● Raportul de audit: măsurile tehnice şi organizatorice de asigurare a protecţiei şi 

securităţii datelor cu caracter personal, ce pot fi adoptate în urma unei activităţi de 

audit/raport de audit; 

● Consecinţele neîndeplinirii măsurilor tehnice şi organizatorice. 

 

Cursul a inclus şi o parte practică, în cadrul căreia participanţii au avut posibilitatea de 

a realiza un plan de audit al persoanelor împuternicite, de a dezvolta un checklist de realizare 

a unei operaţiuni de audit operaţional din perspectiva GDPR, care va cuprinde atât cerinţele 

legale cât şi măsurile tehnice şi organizatorice generale pe care persoanele împuternicite 

trebuie să le demonstreze în timpul auditului. 

La curs au participat şi auditori financiari, membri ai Camerei, interesaţi de tematica 

prezentată. 
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 DIN AGENDA CAFR 

 

                             ▪ Evenimente pe plan intern 

9. Întâlniri profesionale organizate de reprezentanţele CAFR 

 

           Braşov, 10 mai 2019 

În data de 10 mai 2019, Reprezentanţa regională a CAFR de la Braşov a organizat o 

întâlnire profesională pentru auditorii financiari din zonă, la care au participat şi 

reprezentanţi ai Consiliului, precum conf. univ. dr. Gheorghe Ialomiţianu, prim-

vicepreşedinte şi Laura Vorniceanu, vicepreşedinte. 

Tema întâlnirii a fost „Preţurile de transfer la nivel european” şi a fost susţinută de Alina 

Andrei, MBA TP Partner în cadrul Cabot Transfer Pricing Bucureşti, societate care oferă 

servicii specializate de preţuri de transfer.  

 
Principalele subiecte care au fost în atenţia participanţilor au vizat: 

- 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 dată;  

- Revizuiri ale politicilor de preţuri de transfer implementate la nivel de grup; 

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

aferente preţurilor de transfer; 

- Pregătirea documentaţiei locale de preţuri de transfer; 
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- 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 preturi în avans (APA); 

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

preţurilor de transfer etc. 

 

 

Iaşi, 16 mai 2019 

Reprezentanța Regională Iași a Camerei Auditorilor Financiari din România a 

organizat în data de 16 mai 2019, la sediul propriu, o întâlnire profesională a auditorilor 

financiari din judeţele Moldovei, cu tema „Aspecte practice şi implicaţii pentru activitatea 

auditorilor financiari rezultate din încheierea poliţelor de asigurare obligatorie de risc profesional 

(obligaţii, răspunderi, anterioritate, despăgubiri, cazuri practice)”. 

Întâlnirea a fost moderată de Eusebiu Vreme, auditor financiar, care a prezentat 

participanţilor aspecte de actualitate privind obligaţia încheierii poliţelor de asigurare de risc 

profesional pentru desfăşurarea activităţii de audit financiar. 

Elementele de specialitate din tematica întâlnirii au fost susţinute de Marius Iliescu, 

broker de asigurări. 
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Domnia sa a făcut o expunere interesantă privind teoria şi practica asigurărilor de risc 

profesional, prin extinderea acestora, inclusiv la alte categorii profesionale, aparţinând 

aceluiaşi cod CAEN 6920 (expert contabil, consultant fiscal, evaluator autorizat etc.). 

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

de anterioritate şi despăgubiri, prin expunerea unor cazuri practice întâlnite în activitatea 

diferitelor societăţi de asigurare. 

În cadrul sesiunii de întrebări şi răspunsuri de la finalul întâlnirii au fost  clarificate 

câteva aspecte practice întâlnite în activitatea auditorilor financiari, cu precădere referitoare la  

încheierea poliţelor de asigurare de risc profesional, 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.  

 

 

Timişoara, 20 mai 2019 

La sediul reprezentanţei CAFR de la Timişoara a fost organizată în data de 20 mai o 

întâlnire profesională pentru auditorii financiari din zonă, cu tema „IAS 36 – Testul de 

depreciere – Abordare practică” susţinută de Genonia Oprea, auditor financiar şi membru 

ACCA. 

În cadrul prezentării au fost punctate aspecte care au vizat: 

- Obiectivul standardului, care este acela de a prescrie procedurile pe care o entitate le 

aplică pentru a se asigura că activele ei nu sunt înregistrate la o valoare mai mare decât 

valoarea recuperabilă prin utilizare sau vânzare; 

- Aria de aplicabilitate – IAS 36 nu se aplică pentru: stocuri, active ce rezultă din 

contractele de construcţii, creanţei privind impozitul amânat, investiţii imobiliare evaluate la 

valoarea justă, active biologice aferente activităţii agricole care sunt evaluate la valoarea justă 

minus costurile estimate la punctul de vânzare; 

- Câteva definiţii cuprinse în standard, precum: piaţa activă, o unitate generatoare de 

numerar, valoarea recuperabilă, valoarea de utilizare ş.a.; 

- Indicatori de depreciere; 

- Etapele testului de depreciere;  

La finalul întâlnirii s-a desfăşurat o sesiune de întrebări şi răspunsuri. 
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▪ Evenimente pe plan extern 

 

                    10. Întâlnirea membrilor reţelei QAN 

                            16-17 mai 2019, Amsterdam 

  

 

În perioada 16-17 mai 2019, la Amsterdam s-a desfăşurat un nou eveniment în cadrul 

Reţelei QAN, la care au participat reprezentanţi ai organismelor profesionale competente în 

domeniul auditului statutar din Marea Britanie, Olanda, Portugalia, Grecia, Lituania, Estonia, 

Letonia și din alte state din Europa Centrală și de Est. Camera Auditorilor Financiari din 

România a fost reprezentată la acest eveniment de dr. Ciprian Mihăilescu, preşedinte, de 

Adrian Popescu, secretar general, precum și de Rodica Iacob, inspector principal în cadrul 

Compartimentului de Monitorizare, Control, Competenţă şi Cercetare Profesională.  

Având în vedere faptul că Reţeaua QAN s-a extins, prin alăturarea organismelor 

profesionale din Olanda, Portugalia şi Letonia, agenda de lucru a inclus prezentări din partea 

acestor ţări a sistemelor proprii de control al calităţii, incluzând detalii cu privire la 

modalitatea de  organizare şi desfăşurare a procesului de revizuire în vederea asigurării 

calităţii în domeniul auditului, inclusiv metodologie, proceduri de lucru, resurse umane, 

instruire şi raportarea rezultatelor inspecţiilor de calitate.  

S-au expus progresele făcute de fiecare ţară în parte cu privire la implementarea 

legislaţiei de transpunere a Directivei 56/2014 şi s-au purtat discuţii cu privire la direcţiile pe 

care le va adopta QAN şi strategia prin care această reţea se va putea dezvolta în viitor, 

pentru beneficiul fiecărei ţări participante.  

Una dintre temele importante abordate a fost gradul de comunicare şi colaborare 

dintre organismele profesionale şi organismele de supraveghere, iar în cadrul acestei discuţii 

s-au stabilit anumite etape de interacţiune între QAN şi Comitetul Organismelor Europene de 

Supraveghere în domeniul Auditului (CEAOB).  

În cadrul întâlnirilor QAN, au loc sesiuni de lucru în grupuri pe baza unor exemple de 

situaţii întâlnite în cadrul inspecţiilor, iar de această dată Grecia, Olanda şi Lituania au 

prezentat o serie de studii de caz, ulterior dezbătându-se modalitatea de evaluare a 

neconformităţilor constatate la nivelul unui dosar şi calificativele care ar fi rezultat în urma 

aplicării procedurilor de lucru proprii fiecărei ţări.  
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11. Întâlnirea grupului de Comunicare al Accountancy Europe 

15-16 mai 2019, Bruxelles 

 

Rețeaua de comunicare a Accountancy Europe reunește responsabili și experți în relații 

publice, comunicare, lobbying din partea organismelor membre din Europa.  

În data de 15 Mai 2019, la Bruxelles, a avut loc un eveniment organizat de către 

Accountancy Europe în colaborare cu reprezentanții Parlamentului European pe tema 

alegerilor europarlamentare și al rolului profesioniștilor în audit din Europa în economia 

europeană, în viitorul Uniunii. Au fost prezenți la întâlnire reprezentanții profesiei din 

majoritatea țărilor membre, parlamentari europeni, șeful de campanie al Parlamentului, dna. 

Sara Joffre și reprezentanți ai Comisiei Europene. 

A doua zi, pe 16 mai, a avut loc prima întâlnire din acest an a reprezentanţilor reţelei 

de comunicare a organizaţiilor ţărilor membre ale Accountancy Europe (AE), la sediul 

organizației. 

La reuniune au participat specialişti în comunicare ai organizaţiilor membre ale AE din 

zece ţări. 

Discuţiile s-au concentrat pe campania de promovare a votului pentru alegerile 

europarlamentare și campania de promovare a acestuia, advocacy - modalitate prin care 

profesia se poate conecta mai bine cu factorii de decizie, îmbunătățirea comunicațiilor 

membrilor organizației dar și modalitățile în care fiecare organism membru gestionează 

campaniile de comunicare, organizarea de evenimente strategice pentru a avea  impact,  

precum și analiza datelor pentru o eficientă adaptare a comunicațiilor.  

Alte subiecte actuale abordate au fost punctele de interes ale presei economice din 

Europa, modul de preluare al ştirilor, modalități prin care se poate stârni interesul 

jurnaliştilor din domeniul economic. 

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

Anca Ţiura, şeful Compartimentului Comunicare, Marketing şi Relaţii Internaţionale, din 

cadrul executivului. 
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 ACTUALITĂŢI INTERNAŢIONALE 

Studii, opinii, articole 

                 12. GDPR după un an – Impact asupra auditorilor şi contabililor? 

Julia Bodnarova 

Sunt auditorii controlori sau procesatori de date? 

„Pentru auditorii statutari protejarea datelor personale ale clienţilor lor este crucială, 

întrucât avizul lor de expert independent oferă încredere infrastructurii financiare. Atunci 

când formulează o opinie cu privire la situațiile financiare ale societăților, auditorii 

procesează zilnic datele cu caracter personal și, prin urmare, trebuie să respecte GDPR. 

Legislația UE impune auditorilor să fie independenți față de clienții lor, ceea ce 

înseamnă că auditorii stabilesc de ce au nevoie să utilizeze datele personale și modul în care 

aceste date sunt procesate sau stocate. Ca rezultat al acestei independențe, auditorii trebuie să 

fie considerați operatori de date în cadrul GDPR.” 

Puteţi citi articolul integral aici 

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

 

13. „Auditor pentru o zi – Atragerea tinerilor profesionişti” 

Javier Quintana director general, Instituto de Censores Jurados de Cuentas de España 

(ICJCE) 

Javier Quitana vorbeşte despre iniţiativa organizaţiei pe care o reprezintă, aceea de a 

atrage tinerii spre profesia de contabil sau auditor, oferindu-le experienţa unei zile din 

activitatea unui asemenea profesionist. 

Cum poate deveni profesia de auditor o carieră atrăgătoare 

 „În prezent în Spania există o bătălie pe piaţa muncii pentru atragerea şi, mai ales, 

păstrarea tinerilor talentaţi. Ne aflăm într-un moment dificil în care cei mai buni studenţi sau 

absolvenţi străluciţi au îndoieli în ce priveşte alegerea profesiei de auditor. Profesia contabilă 

de aici are o imagine de modă veche, cu oameni care lucrează ore îndelungate cu tehnologie 

depășită și fără viață personală. Realitatea, însă, este alta. Datorită schimbărilor rapide 

înregistrate, auditul devine o profesie dinamică şi sofisticată, care promite mult pentru 

generaţiile tinere care doresc noi modalităţi de lucru şi vrem să le arătăm acest lucru. Prin 

https://www.accountancyeurope.eu/audit/gdpr-one-year-on-its-impact-on-auditors-and-accountants/
https://www.accountancyeurope.eu/
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iniţiativa noastră « Auditor pentru o zi » încercăm să schimbăm modul în care tinerii văd 

profesia.” 

 
Puteţi citi articolul integral aici 

Sursa https://www.accountancyeurope.eu/ 

 

 

14. Tendinţe în divulgarea informaţiilor nefinanciare 

 

 Antoni Gómez, Chairman of Auren & IFAC SMP Committee Member 

„Informațiile financiare sunt cele mai relevante informații pentru părțile interesate? Cu 

siguranță, nu întotdeauna. Companiile și alte organizații dezvăluie informații unei game largi 

de părți interesate și, pentru multe dintre ele, informația nefinanciară este de interes mai mare 

decât informația financiară. 

Transparența este o tendință globală în societate. Clienții și publicul sunt, în general, 

preocupați de comportamentul și operațiunile organizațiilor. Chestiuni precum drepturile 

omului, sustenabilitatea, comportamentul etic, anti-corupția și respectarea legilor și 

reglementărilor sunt considerate foarte importante. Contribuția pozitivă a entităților la 

bunăstare este, de asemenea, foarte importantă pentru societate. 

Dezvăluirea informațiilor nefinanciare a devenit obligatorie pentru companiile de 

anumite mărimi și jurisdicții și o practică extinsă în alte țări. În Europa, în conformitate cu 

Directiva 2014/95/UE, companiile mari (mai mult de 500 de angajați) trebuie să publice 

rapoarte privind politicile pe care le aplică în legătură cu: protecția mediului, 

responsabilitatea socială și tratamentul angajaților, respectarea drepturilor omului, primirea 

de mită și diversitatea board-ului (în ceea ce privește vârsta, sexul, educația și mediul 

profesional).” 

 
Puteţi citi articolul integral aici 

Sursa https://www.ifac.org/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.accountancyeurope.eu/audit/auditor-for-a-day-to-attract-young-professionals/
https://www.accountancyeurope.eu/
https://www.ifac.org/global-knowledge-gateway/author?author=35501
https://www.ifac.org/global-knowledge-gateway/business-reporting/discussion/trends-disclosing-non-financial-information
https://www.ifac.org/

