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 ŞTIRILE EDIŢIEI 

1. Protocol de Colaborare între ANCPI și CAFR 

 

În data de 26 martie 2019 a fost semnat Protocolul de Colaborare între Agenția 

Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI) și Camera Auditorilor Financiari din 

România (CAFR), cu scopul susținerii și îmbunătățirii rolului și importanței auditului 

financiar la consolidarea și sporirea credibilității activității entităților economice, promovării 

celor mai bune practici ale profesiei de auditor financiar și a reglementărilor naționale și 

europene specifice în domeniu.  

 

Această acțiune se înscrie în seria demersurilor Camerei pentru identificarea unor noi 

oportunități de dezvoltare a pieței de audit pentru membrii săi. 

 

Textul Protocolului se găseşte aici. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.cafr.ro/uploads/Protocol_Agentia%20Nationala%20Cadastru-8dae.pdf
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 INFORMATIV PROFESIONAL 

2. Conferința Camerei Auditorilor Financiari din România  

13 aprilie 2019, București 

 

În acest an Conferinţa Camerei Auditorilor Financiari din România va avea loc în data 

de 13 aprilie, la Hotelul Caro din Bucureşti. 

La Conferință participă şi pot avea drept de vot doar membrii Camerei înscriși în Lista 

finală a membrilor Camerei cu drept de vot, care și-au îndeplinit obligațiile către Cameră la 

termenele stabilite conform art. 5 din Normele pentru desemnarea reprezentanților 

auditorilor financiari la Conferința Camerei Auditorilor Financiari din România organizată în 

data de 13 aprilie 2019, aprobate prin Hotărârea Consiliului CAFR nr. 8 din 22 februarie 2019.  

Ordinea de zi a Conferinţei este următoarea: 

1. Prezentarea şi dezbaterea următoarelor materiale:  

a) raportul anual de activitate al Consiliului Camerei pentru anul 2018; 

b) situațiile financiare anuale ale Camerei la data de 31 decembrie 2018; 

c) raportul Comisiei de auditori statutari a Camerei asupra situațiilor financiare ale 

Camerei încheiate la 31 decembrie 2018; 

d) execuția bugetului de venituri şi cheltuieli pentru exercițiul financiar încheiat la data 

de 31 decembrie 2018; 

e) bugetul de venituri şi cheltuieli pentru anul 2019; 

f) programul de activitate al Consiliului Camerei pentru anul 2019. 

2. Aprobarea raportului anual de activitate al Consiliului Camerei pentru anul 2018. 

3. Aprobarea situațiilor financiare anuale ale Camerei la data de 31 decembrie 2018. 

4. Aprobarea execuției bugetului de venituri şi cheltuieli pentru exercițiul financiar 

încheiat la data de 31 decembrie 2018. 

5. Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2019. 

6. Aprobarea programului de activitate al Consiliului Camerei pentru anul 2019. 

7. Aprobarea Hotărârii Conferinţei Camerei privind modificarea şi completarea 

Regulamentului de organizare şi funcţionare a CAFR, aprobat prin Hotărârea Conferinţei 

Camerei nr. 02/2018. 

8. Organizarea alegerilor pentru membrii Comisiei de Disciplină și desemnarea 

membrilor Comisiei de numărare a voturilor pentru alegerea Comisiei de disciplină, din 

rândul auditorilor financiari prezenţi la Conferinţă.  

Lista candidaturilor validate pentru această Comisie se găseşte aici. 

9. Diverse. 

În cazul neîndeplinirii condițiilor de validitate de către Conferința Camerei Auditorilor 

Financiari din România, convocată conform art. 1, se aprobă a doua convocare la data de 13 

aprilie 2019, ora 9:30, la aceeași adresă şi cu aceeași ordine de zi. 

 

 

https://www.cafr.ro/uploads/LISTA%20FINALA%20A%20MEMBRILOR%20CAFR%202019-d5fc.pdf
https://www.cafr.ro/uploads/LISTA%20FINALA%20A%20MEMBRILOR%20CAFR%202019-d5fc.pdf
https://www.cafr.ro/uploads/Regulament%20alegeri.pdf
https://www.cafr.ro/stiri.php?id=1470
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3. Business Review anunță cea de-a 17-a ediție a Conferinței Tax & Law 

9 aprilie 2019, Bucureşti 

 

Încă de la prima ediție, Conferința Tax & Law a devenit un reper pentru profesioniștii 

din domeniul fiscal românesc, cu peste 1.800 de participanţi, 110 de ore de dezbateri pe teme 

esențiale şi studii de caz, precum și aproximativ 250 de speakeri de top. Cea de-a 17-a ediție a 

evenimentului va avea loc în data de 9 aprilie 2019, în sala Platinum a Hotelului Sheraton din 

București. Participanții la eveniment beneficiază de 5 puncte CPD acordate de ACCA, 5 ore 

de pregătire profesională nestructurată acordate de CAFR și 5 ore de pregătire profesională 

acordate de CCF. 

Sesiunea de deschidere a evenimentului se va concentra pe principalele modificări 

fiscale (OUG 114) și impactul lor asupra mediului de business, în special asupra sectoarelor 

energetic, bancar și telecom, în prezența reprezentanților statului și ai mediului privat. 

Sesiunea a doua de discuții va detalia efectul schimbărilor fiscale asupra companiilor private, 

în compania consultanților de top. Agenda include de asemenea un workshop tematic 

susținut în limba română de echipa ATIPIC Solutions și sesiuni de networking.   

Printre speakerii confirmați la eveniment se numără: 

Eugen Orlando Teodorovici, ministrul finanţelor publice 

Florin Danescu, preşedinte executiv | ARB 

Zoltan Nagy-Bege, vice-preşedinte | ANRE 

Frank Hajdinjak, CEO | E.ON România 

Vasile Ciolpan, director Direcţia Comercializare Energie | ROMGAZ 

Alexandru Maximescu, director Reglementare și Afaceri Publice Corporative| OMV 

Petrom 

Madalina Nicola, Head of Accounting & Payroll Department | NOERR Finance & Tax 

Raul Mihu, Partner | DENTONS 

Dragos Doros, Tax Partner | KPMG Romania 

Viorel Sbora, Transfer Pricing Partner | ATIPIC Solutions 

 

Membrii CAFR interesați să participe la Tax & Law Conference beneficiază de o 

reducere de 30% la achiziționarea biletelor. Înregistrarea se face la următorul 

link: https://bit.ly/2IW86JR. Vă rugăm să completați codul de discount “cafr2019” în caseta 

corespunzătoare din formularul de înregistrare.  

Pentru mai multe informații despre agendă, speakers și workshop, vă rugăm să vizitați 

pagina web a conferinței.  

Partenerii evenimentului: Romgaz, Noerr, Dentons, ATIPIC Solutions 

Partenerii strategici: ABSL, ACCA, BRCC, CAFR, CCF 
 

 

 

https://bit.ly/2IW86JR
http://business-review.eu/br-events/tax-law-conference-2019
https://www.romgaz.ro/
https://www.noerr.com/en/international-experience/bucharest.aspx
https://www.dentons.com/en/global-presence/central-and-eastern-europe/romania/bucharest
https://www.atipics.ro/en/
https://www.absl.ro/
https://www.accaglobal.com/my/en.html
http://brcconline.eu/
https://www.cafr.ro/
https://www.ccfiscali.ro/
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 DIN AGENDA CAFR 

 

                             ▪ Evenimente pe plan intern 

4. Educația financiară în cadrul Global Money Week 

25-31 martie 2019, Bucureşti 

 

În perioada 25 - 31 martie 2019 Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) a 

organizat în cadrul Global Money Week, o serie de acțiuni dedicate promovării educației 

financiare în rândul copiilor și tinerilor. 

Proiectele de educație financiară derulate la nivel național de Autoritatea de 

Supraveghere Financiară, Banca Națională a României și Ministerul Educației Naționale au 

avut o contribuție importantă la obținerea premiului Country Award pentru regiunea Europa 

și Asia Centrală, câștigat de România în anul 2017. Distincția a fost acordată la Berlin de către 

Child & Youth Finance International (CYFI), organizatorul GMW și una dintre cele mai 

importante organizații non-guvernamentale din lume. 

Global Money Week este un eveniment internaţional în cadrul căruia comunităţi 

întregi îşi unesc eforturile pentru a stimula o mai bună cunoaştere a mediului financiar, 

pentru înlăturarea politicilor financiare depăşite şi pentru a oferi tinerilor instrumentele şi 

inspiraţia necesare pentru a-şi modela propriul viitor. Această iniţiativă a reunit organizaţii 

din 169 de țări și a implicat peste 32 milioane de copii și tineri. 

Unul dintre evenimentele organizate de ASF în săptămâna GMW a fost Gala EduFin – 

eveniment aflat la cea de-a treia ediție, care are ca obiective popularizarea importanței 

educației financiare și recunoașterea dezvoltării de proiecte de educație financiară la nivel 

național.  

La acest eveniment au participat reprezentanți ai entităților reglementate, ai 

asociațiilor de profesioniști și asociațiilor de consumatori, precum și reprezentanți ai 

Parlamentului, Guvernului, autorităților administrației publice locale și centrale, alte instituții 

cu rol important în domeniu din România, ambasade, organisme internaționale ș.a. 

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

fost reprezentată de dr. Ciprian Teodor Mihăilescu, preşedinte. 
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5. Întâlniri profesionale organizate de reprezentanţe în teritoriu 

 

 

În cursul lunii martie reprezentanţele regionale ale Camerei au organizat o serie de 

întâlniri profesionale pentru auditorii financiari din zonele arondate, în cadrul cărora au fost 

prezentate şi discutate diverse subiecte de interes pentru profesie. 

 

Braşov, 15 martie 2019 

În data de 15 martie 2019, reprezentanţa regională a CAFR de la Braşov a organizat, la 

sediul propriu, o întâlnire profesională cu tema „Declaraţia unică 2019”. Evenimentul s-a 

adresat auditorilor financiari din zona reprezentanţei, interesaţi de subiectul menţionat. 

La întâlnire au participat, în calitate de speakeri, conf. univ. dr. Gheorghe Ialomiţianu, 

prim-vicepreşdinte al Consiliului Camerei şi Daniela Fleşaru, auditor financiar, şef „Serviciu 

asistenţă pentru contribuabili” – DGRFP Braşov. 

Doamna Daniela Fleșaru a prezentat participanților cele mai importante aspecte 

privind completarea și depunerea Declarației unice, iar sesiunea de întrebări și răspunsuri a 

avut rolul de a lămuri neclaritățile ridicate de auditorii prezenți la întâlnire.  

Principalele aspecte discutate au vizat: 

▪ Regulile generale de stabilire a venitului net anual din activităţi independente, 

determinat în sistem real, pe baza datelor din contabilitate;  

▪ Categoriile de venituri supuse contribuţiei de asigurări sociale de sănătate; 

▪ Veniturile obţinute din străinătate; 

▪ Cheltuielile deductibile 

▪ Categoriile de persoane fizice exceptate de la plata contribuţiei de asigurări sociale de 

sănătate; 

▪ Bonificațiile; 

▪ Completarea şi depunerea declaraţiei de către împuternicit. 

În cadrul întâlnirii membrii CAFR prezenţi şi-au exprimat nelămurirea în ce priveşte 

modalitatea de obținere a vizei pentru exercitarea activității în anul 2019, având în vedere 

comunicatul publicat pe site-ul ASPAAS (click aici). 

În context, dl. Ialomițianu a subliniat eforturile pe care Consiliul CAFR le-a depus 

pentru a clarifica cu ASPAAS acest aspect, pentru a veni în interesul membrilor, astfel încât 

activitatea acestora să se poată desfășura fără sincope. 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.aspaas.gov.ro/anunturi-stiri-si-evenimente/
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Timişoara, 20 martie 2019 

Reprezentanţa regională a Camerei de la Timişoara a organizat în data de 20 martie 

2019, o întâlnire profesională pentru auditorii din zonă. 

Tema discuţiilor a constituit-o IFRS 16 - Leasing, susţinută de Carmen Mataragiu, 

auditor financiar. În cadrul prezentării au fost subliniate câteva aspecte, dintre care 

menţionăm: 

- IFRS 16 – Leasing a fost emis în ianuarie 2016 şi este aplicabil pentru situaţiile 

financiare ale anului 2019 (începând sau după 1 ianuarie 2019).  

- Aplicarea anticipată este recomandată dacă entitatea aplică IFRS 15 – Venituri din 

contracte cu clienţii (noul standard pentru venituri). 

- Modificările introduse de IFRS 16 nu sunt semnificative, cu excepţia subînchirierilor; 

- IFRS 16 distinge un contract de leasing de un contract de servicii dacă un client poate 

să controleze un activ pe o perioadă de timp. Într-un contract de servicii, furnizorul 

controlează activul. 

- Nu intră sub incidenţa IFRS 16 – Leasing: contractele de leasing sub 12 luni şi 

contractele cu o valoare mai mică de 5000 USD. 

- Impactul asupra utilizatorilor este reprezentat de: creşterea activelor şi a datoriilor 

recunoscute; mai multe costuri recunoscute în prima parte a perioadelor de leasing şi mai 

puţine în perioadele finale, prin comparaţie cu recunoaşterea liniară a unui contract de 

leasing operaţional. 

Au fost prezentate şi câteva exemple practice, iar la final s-a desfăşurat o scurtă sesiune 

de întrebări şi răspunsuri. 

 

 

Iaşi, 28 martie 2019  

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

organizat în data de 28 martie 2019 o întâlnire profesională pentru auditorii financiari din 

zonă, cu următoarea tematică: „Cerinţe practice pentru activitatea auditorilor financiari, rezultate 

din prevederile Hotărârii CAFR nr. 111/2017 privind adoptarea integrală a Normelor obligatorii din 

cadrul internaţional de practici profesionale ale auditului intern, ediţia 2017”. 

Întâlnirea s-a desfăşurat la sediul reprezentanţei şi i-a avut ca lectori pe Ioan Grigoriu, 

membru al Consiliului Camerei, Rodica Călugăreanu şi Petruţa-Iulia Luchian, auditori 

financiari. 

Pentru început, dl. Grigoriu a prezentat participanţilor câteva aspecte de actualitate 

din activitatea Consiliului CAFR precum şi preocupările conducerii Camerei în vederea 

desfăşurării Conferinţei anuale din data de 13 aprilie. 

În continuare Rodica Călugăreanu – auditor financiar a prezentat câteva idei principale 

privind Auditul intern: de la teorie la practică, în care au fost incluse 2 studii de caz, astfel: 

- Misiunea de audit intern privind organizarea şi desfăşurarea inventarierii 

patrimoniului la un agent economic; 
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- Derularea practica a unei misiuni de audit intern la compartimentul de Resurse  

Umane al unui agent economic. 

La rândul său, Petruţa-Iulia Luchian – auditor financiar, care activează în domeniul 

auditului public intern, a evidenţiat în expunerea sa asemănările, dar mai ales diferenţele care 

apar în timpul misiunilor de audit public intern. În acelaşi timp, a fost subliniat rolul 

auditorului intern în implementarea, respectarea şi actualizarea procedurilor de audit public 

intern.  

Întâlnirea s-a încheiat cu o sesiune de întrebări şi răspunsuri pentru clarificarea unor 

aspecte practice întâlnite în activitatea auditorilor financiari, cu precădere în ce priveşte 

implementarea activităţii de audit intern 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.  

Constanța, 28 martie 2019 

Întâlnirea profesională organizată pentru auditorii financiari din zona reprezentanţei 

regionale Constanţa a avut ca temă de discuţii „Ultimele schimbări legislative în Codul Fiscal”, 

iar moderatorul evenimentului a fost dr. Gheorghe Rusu, membru al Consiliului Camerei 

Auditorilor Financiari din România. 

 

Întâlnirea a fost structurată în 2 părți: 

- În prima parte au fost prezentate modificările legislative din Legea nr. 227/2015 

privind Codul Fiscal 

- În a doua parte au avut loc discuții libere în care auditorii au dezbătut diverse 

subiecte dintre care menționăm: 

▪ Conferința Națională a Camerei Auditorilor Financiari din România, organizată la 

București în data de 13.04.2019; 
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▪ Relația CAFR - ASPAAS (modalitatea de acordare a vizelor temporare de către 

ASPAAS, cursuri de pregătire profesională pentru anul 2019, clarificarea art. 2 din legea nr. 

162/2017 privind definiția auditului statutar). 

 

Cluj-Napoca, 28 martie 2019 

La reprezentanţa regională a Camerei de la Cluj-Napoca, lectorii Monica Ştefan şi 

Mircea Mureşan, membri ai Consiliului, au discutat cu auditorii financiari participanţi la 

întâlnire despre „Modificările aduse de Ordinul nr. 1802/2014 şi Ordinul nr. 2844/2016 şi 

implicaţiile acestora în auditul statutar”. 

Astfel, principalele modificări şi completări ale reglementărilor contabile aprobate prin 

OMFP nr. 1802/2014 aduse de actul normativ menţionat vizează: 

- Metoda de amortizare; 

- IAS 16; 

- IAS 8/Ordin 1802 – Modificarea estimării contabile; 

- Raportul administratorilor (489-492). 

Prevederile Ordinului 2844/2016 modifică şi completează reglementările contabile 

conforme cu Standardele Internaţionale de Raportare Financiară (IFRS) aprobate prin OMFP 

nr. 2844/2016 şi sunt incidente strict peroanelor obligate să aplice IFRS. Actul normativ 

introduce prevederi şi conturi noi privind recunoaşterea în contabilitate a contractelor de 

leasing, în contextul intrării în vigoare, începând cu 1 ianuarie 2019, a noului standard IFRS 

16 – „Contracte de leasing”. 
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De asemenea, ordinul introduce prevederi referitoare la tratamentul contabil al 

cheltuielilor suportate de utilizatori cu racordarea la reţeaua de apă, gaze sau alte utilităţi 

(tratament contabil similar cu cel aplicabil cheltuielilor cu racordarea la reţeaua electrică, 

inclusiv pentru situaţiile financiare ale anului 2018). 

Totodată, în cadrul întâlnirii au fost prezentate exemple practice privind: 

- exemple IFRS 16; 

- Exemplu Raport Administrator/Declaraţie nefinanciară/Raport audit; 

- Exemplu Declaraţie nefinanciară. 

Drept concluzie, la finalul discuţiilor au fost stabilite câteva teme de interes pentru 

viitoarele întâlniri profesionale care vor viza: 

- Clarificări şi exemple practice pentru IFRS 16; 

- clarificări şi exemple practice pentru IFRS 15; 

- Discuţii despre diferenţe între metoda de cost şi metoda POC; 

- Costul subactivităţii şi maniera de contabilizare. 
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 ACTUALITĂŢI INTERNAŢIONALE 

Studii, opinii, articole 

 

6. Cum îşi pot spori IMM-urile potențialul de creștere 

         Ben Baruch, șeful politicii pentru IMM-uri, ACCA  

 

 

„În ultimii ani s-au scris multe despre o schimbare vizibilă între liderii de afaceri și 

factorii de decizie în vederea creșterii IMM-urilor. În special, a existat o schimbare a focusului 

de la modul în care antreprenorii încep și conduc afacerile la modul în care pot să le crească 

în timp. Unele dintre IMM-urile cele mai de succes cresc rapid într-o perioadă scurtă de timp. 

Acestea sunt denumite în general societăți cu creștere rapidă (HGF) sau "scale-ups", definite 

de OCDE ca fiind întreprinderi cu o creștere anuală medie a angajaților sau o cifră de afaceri 

mai mare de 20% pe an pe o perioadă de trei ani.” 

 

Pentru articolul integral click aici 

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

 

 

7. Cinci elemente necesare pentru a construi un hub Fintech 

Kirstin Gillon, Technical Manager, IT Faculty at ICAEW 

 

Kirstin Gillon, directorul tehnic al Facultății de Informatică din cadrul ICAEW, 

vorbeşte, într-un material video, despre cele mai recente cercetări și subliniază cinci elemente 

cheie care stau la baza succesului: talent, capital, clienți, reglementări și sprijin 

guvernamental.  

În timp ce elementele cheie sunt comune atât în Londra, cât și în Singapore, Kirsten 

descrie diferențele dintre cele două, precum și modul în care autoritățile de reglementare își 

adaptează intervențiile specifice pentru a răspunde acestor nevoi locale. 

 

Materialul video se găseşte aici 

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

 

 

 

 

 

 

 

https://www.ifac.org/global-knowledge-gateway/practice-management/discussion/how-smes-can-supercharge-their-growth
https://www.ifac.org/
https://www.ifac.org/global-knowledge-gateway/technology/discussion/five-necessary-elements-build-fintech-hub
https://www.ifac.org/
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8. Strategia Consiliului pentru Standarde Internaţionale de Contabilitate pentru 

sectorul public (IPSASB) din cadrul IFAC şi planul de lucru pentru perioada 2019-2023 

 

 

IPSASB a publicat pe site-ul IFAC documentul privind strategia Consiliului şi planul 

de lucru pentru perioada 2019-2023. 

Într-o perioadă în care se manifestă creşterea impulsului pentru adoptarea şi 

implementarea IPSAS la nivel global, Strategia şi planul de lucru al IPSASB pentru perioada 

2019-2023 stabilesc activitatea şi priorităţile Consiliului pentru această perioadă de cinci ani. 

După cum se subliniază în document, obiectivul strategic al IPSASB este consolidarea 

managementului financiar public (PFM) la nivel global, prin adoptarea IPSAS pe bază de 

angajamente. 

Adoptarea se va realiza prin două domenii de activitate, ambele de interes public, 

respectiv:  

- Dezvoltarea şi menţinerea IPSAS şi a altor orientări de raportare financiară de înaltă 

calitate pentru sectorul public;  

- Creşterea gradului de conştientizare a IPSAS şi a beneficiilor adoptării de 

angajamente. 

* 

* * 

 

IPSASB lucrează pentru îmbunătăţirea rapoartelor financiare din sectorul public prin 

dezvoltarea standardelor internaţionale de contabilitate (IPSAS ®), utilizate de guverne şi 

entităţi din sectorul public din întreaga lume. 

 

Mai multe detalii găsiţi aici 

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

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.ifac.org/publications-resources/ipsasb-strategy-and-work-plan-2019-2023
https://www.ifac.org/

