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 ŞTIRILE EDIŢIEI 

 

1. A XI-a ediţie a Conferinţei „Ziua Profesiilor Liberale” 

5 noiembrie 2018, Bucureşti 

 

Uniunea Profesiilor Liberale din România (UPLR) și Editura Universul Juridic au 

organizat în data de 5 noiembrie 2018, la Palatul Patriarhiei, cea de-a XI-a ediție a 

evenimentului Ziua Profesiilor Liberale, cu tema „Rolul şi viitorul profesiilor liberale din 

România”. CEC Bank a fost partener al conferinței. 

La eveniment au participat reprezentanţi ai profesiilor liberale membre ale UPLR, 

reprezentanţi ai instituţiilor statului şi ai mediului academic. 

Camera Auditorilor Financiari din România a fost reprezentată la Conferinţă de dr. 

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

vicepreşedinte al Consiliului şi prim-vicepreşedinte al UPLR, de dr. Gheorghe Rusu, 

membru al Consiliului şi de Adrian Popescu, secretar general. 

În deschidere, Adrian Vascu, preşedintele UPLR, a subliniat faptul că se impune 

elaborarea unei legi cadru a profesiilor liberale, care să armonizeze și sa îmbunătățească 

aspectele diferite ale modului de funcționare actual. 

Prezent la eveniment, ministrul justiției, Tudorel Toader a subliniat că este posibilă şi 

necesară o consolidare a profesiilor liberale. „Ministerul Justiţiei a fost şi rămâne un susţinător al 

reglementărilor legale şi al adoptării statutelor de exercitare a profesiilor liberale în acest domeniu”, a 

arătat Tudorel Toader. 

În continuare, au rostit alocuţiuni Robert Cazanciuc, președintele Comisiei juridice, de 

numiri, disciplină, imunități și validări a Senatului României; Florin Jianu, președintele 

Consiliului Național al Întreprinderilor Private Mici și Mijlocii din România; Eugen Şuşu, 

secretar general adjunct, Consiliul Concurenţei; Oana Salomia, Centrul Naţional de 

Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor din cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale; prof. 

univ. dr. Vasile Răileanu, prorector, Academia de Studii Economice din Bucureşti. 

Prima parte a Conferinţei a fost moderată de conf. univ. dr. Gheorghe Ialomiţianu şi au 

prezentat teme, în concordanţă cu subiectul evenimentului: conf. univ. dr. Petruț Ciobanu – 

vicepreședinte, Uniunea Națională a Barourilor din România; Dan Manolescu – președinte, 

Camera Consultanților Fiscali; Carmen Dima – membru al Consiliului Uniunii Naționale a 

Notarilor Publici din România; dr. Ciprian Teodor Mihăilescu – președinte, Camera 

Auditorilor Financiari din România; Niculae Bălan – președinte, Uniunea Națională a 

Practicienilor în Insolvență din România; Dana Ababei – președinte, Asociația Națională a 

Evaluatorilor Autorizați din România; Neagu Udroiu – publicist, reprezentantul Uniunii 

Ziariștilor Profesioniști din România (UZPR); Dorin Ciobanu – președinte, Asociația 

Lichidatorilor și Administratorilor din Republica Moldova (ALARM). 

 



 

 

 

Page | 3 

   

                               
 

 

În cuvântul sau, dr. Ciprian Teodor Mihăilescu a subliniat câteva aspecte importante 

ale activităţii de audit financiar, în contextul noilor prevederi ale Legii 162/2017, care aduc 

modificări importante în activitatea membrilor Camerei. Preşedintele CAFR s-a declarat 

optimist în ceea ce priveşte viitorul profesiei noastre, menţionând că orice provocare actuală 

poate reprezenta o oportunitate în viitor. 

 

 

 

* 

* * 

În a doua parte a zilei a avut loc conferința cu tema „Modificarea Ordonanței nr. 

2/2000. Perfecționarea cadrului legal al expertizei judiciare”. 

Specialiști din cadrul Ministerului Justiției, Consiliului Superior al Magistraturii, 

Înaltei Curți de Casație și Justiție împreună cu reprezentanții profesiilor liberale au explicat 

necesitatea actualizării actului normativ care reglementează expertiza judiciară. 
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 INFORMATIV PROFESIONAL 

 

 
 

2. TaxEU Forum - Cel mai important eveniment naţional de legislaţie şi fiscalitate 

Februarie 2019 

 

Camera Auditorilor Financiari din România recomandă membrilor participarea la  

noua ediţie TaxEU Forum, care va avea loc în perioada 14-15 februarie 2019 şi va 

reuni specialişti din cele mai importante companii de consultanţă fiscală, care vor aduce în 

dezbatere publică principalele reglementări fiscale şi efectele acestora în contextul economic 

actual. 

Membrii Camerei Auditorilor Financiari din România vor beneficia de oferta specială 

pe toată perioada de înscrieri - 10% discount!  

Participarea auditorilor financiari la TaxEU Forum va fi echivalată cu 5 ore de 

pregătire profesională! 

 

Pentru detalii şi înscriere click aici 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.taxeu.ro/newsletter/newsletter1.html?fbclid=IwAR0FM82EXWRPlCHHMGbqf6CaR459rgE3FE2DjL_xfTjkftxWbCuE-ciCn5g
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 DIN AGENDA CAFR 

 

                             ▪ Evenimente pe plan intern 

 

3. Întâlniri profesionale organizate în teritoriu 

Noiembrie 2018 

Braşov 

Reprezentanţa regională a CAFR de la Braşov a organizat în data de 2 noiembrie 2018 

la sediul Camerei de Comerț și Industrie din Braşov o întâlnire profesională între membrii 

Consiliului şi auditorii din zonă.  

Scopul întâlnirii a fost discutarea impactului Legii 162/2017 în activitatea auditorilor 

financiari şi, în acest context, „Relația CAFR – ASPAAS și implicațiile”. Din partea Consiliului 

au participat conf. univ. dr. Gheorghe Ialomiţianu, prim-vicepreşedinte, Ioan Grigoriu, 

vicepreşedinte, dr. Gheorghe Rusu și Mihaela Raluca Toma membri ai Consiliului, alături de 

Adrian Popescu, secretar general al Camerei. 

În deschidere, conf. univ. dr. Gheorghe Ialomiţianu, prim-vicepreşedinte al CAFR, a 

subliniat rolul acestei întâlniri și subiectele principale ce vor fi discutate în cadrul reuniunii, 

cu privire la Supravegherea publică a activității de audit statutar în România și Uniunea 

Europeană. 
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În continuare, Adrian Popescu, secretar general al Camerei, a făcut o scurtă prezentare 

a principalelor aspecte ce au vizat subiectul întâlnirii, oferind în același timp răspunsurile ce 

au clarificat în mare măsură nelămuririle participanților: 

- Istoricul privind activitatea de supraveghere publică a activităţii de audit statutar; 

- Regulamentul (UE) nr. 537/2014 și Directiva nr. 2014/56/UE; 

- Legea nr. 162/2017 privind auditul statutar al situaţiilor financiare anuale şi al 

situaţiilor financiare anuale consolidate şi de modificare a unor acte normative; 

- Situaţia din prezent și relația dintre CAFR şi ASPAAS; 

- Situația relațiilor dintre organismele profesionale și organismele de supraveghere la 

nivelul UE în anul 2018;  

- Obligaţiile membrilor în situaţia actuală atât față de ASPAAS, cât și față de CAFR. 

Membrii auditori au avut oportunitatea de a dialoga cu membrii Consiliului prezenți 

la reuniune și de a le adresa întrebări cu privire la unele incertitudini pentru care erau 

necesare lămuriri suplimentare. 

Domnul Ioan Grigoriu, a menționat schimbările care au avut loc la nivelul executivului 

Camerei și rolul acestuia pentru implementarea deciziilor Consiliului. Domnul Gheorghe 

Ialomiţianu a intervenit de fiecare dată în completarea răspunsurilor oferite, astfel încât 

dezbaterile pe tema prezentată au avut caracter interactiv. Doamna Mihaela Toma a trecut în 

revistă situația relațiilor dintre organismele profesionale și cele de supraveghere la nivelul 

UE. Domnul Gheorghe Rusu a avut o intervenție cu privire la propuneri de modificări a unei 

norme ce vizează monitorizarea entităților reglementate de ASF.  

 

La finalul întâlnirii, domnul Gheorghe Ialomiţianu, prim-vicepreşedintele Camerei a 

mulţumit participanţilor, exprimându-şi încrederea că subiectele abordate, de actualitate și de 

interes, discutate în cadrul evenimentului vor genera rezultate şi soluţii pentru evoluţia 

profesiei. 

 

Timişoara 

În data de 7 noiembrie 2018, reprezentanţa regională a CAFR de la Timişoara a 

organizat o întâlnire profesională între auditorii din zona arondata cu membri ai Consiliului 

CAFR, respectiv dr. Ciprian Teodor Mihăilescu, preşedinte, dr. Gheorghe Rusu, membru, 

alături de Adrian Popescu, secretar general al Camerei. 

Ca şi în cadrul celorlalte întâlniri organizate în teritoriu în ultima perioadă, tema 

centrală a discuţiilor a reprezentat-o  Relația CAFR – ASPAAS și implicațiile Legii 162/2017 în 

activitatea auditorilor financiari. 

 



 

 

 

Page | 7 

   

 
Subiectele principale discutate în cadrul reuniunii au vizat: 

- Istoricul privind activitatea de supraveghere publică a activităţii de audit statutar; 

- Regulamentul (UE) nr. 537/2014 și Directiva nr. 2014/56/UE; 

- Legea nr. 162/2017 privind auditul statutar al situaţiilor financiare anuale şi al 

situaţiilor financiare anuale consolidate şi de modificare a unor acte normative; 

- Situaţia din prezent și relația dintre CAFR şi ASPAAS; 

- Situația relațiilor dintre organismele profesionale și organismele de supraveghere la 

nivelul UE în anul 2018;  

- Obligaţiile membrilor în situaţia actuală atât față de ASPAAS, cât și față de CAFR. 

La finalul întâlnirii auditorii au formulat întrebări către reprezentanţii Consiliului, care 

prin răspunsurile oferite au clarificat unele nelămuriri ale participanţilor. 

 

 

Focşani 

Reprezentanţa  Regională  de la Iaşi a Camerei Auditorilor Financiari din România a 

organizat la Focşani, în data de 21 noiembrie 2018, o întâlnire profesională a auditorilor 

financiari din judeţele arondate cu membri ai Consiliului. 

Pentru început,  Constantin Grigorica, auditor financiar din Focşani, a salutat 

iniţiativa desfăşurării acestor întâlniri periodice, propunând ca acestea să aibă loc şi în alte 

zone din ţară.    

Subiectul central al evenimentului a vizat „Aspecte privind relația CAFR – ASPAAS și 

implicațiile Legii 162/2017 în activitatea auditorilor financiari”, prezentat de conf. univ. dr. 

Gheorghe Ialomiţianu, prim – vicepreședinte al Consiliului împreună cu dr. Gheorghe 

Rusu, membru, şi Adrian Popescu,  secretar general al Camerei.  

Discuţiile au demarat cu o trecere în revistă a prevederilor legale şi a obligaţiilor 

actuale ce revin auditorilor financiari în situaţia actuală atât faţă de ASPAAS, cât şi faţă de 

CAFR. 
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De asemenea, reprezentanţii consiliului au dialogat cu participanţii referitor la: 

- Regulamentul (UE) nr. 537/2014 și Directiva nr. 2014/56/UE; 

- Legea nr. 162/2017 privind auditul statutar al situaţiilor financiare anuale şi al 

situaţiilor financiare anuale consolidate şi de modificare a unor acte normative; 

- Situaţia din prezent și relația dintre CAFR şi ASPAAS; 

- Situația relațiilor dintre organismele profesionale și organismele de supraveghere la 

nivelul UE în anul 2018. 

La finalul întâlnirii dl. Ialomițianu, dl. Rusu, precum şi dl. Popescu au răspuns 

întrebărilor formulate de  participanţi pentru clarificarea aspectelor abordate.  

Totodată, auditorii financiari şi-au manifestat dorinţa ca astfel de întâlniri să fie 

organizate periodic în teritoriu, fiind apreciate ca deosebit de utile pentru activitatea lor de zi 

cu zi. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Page | 9 

   

 

4. Conferinţa Naţională a Asociaţiei Auditorilor Interni din România 

pe teme de audit intern 

20 noiembrie 2018, Bucureşti 

 

În data de 20 noiembrie 2018 Asociaţia Auditorilor Interni din România (AAIR) în 

parteneriat cu Banca Naţională a României au organizat Conferinţa Naţională pe teme de 

audit intern.  

La evenimentul care s-a desfăşurat la sediul BNR din Bucureşti au participat 

profesionişti din domeniu din ţară şi din străinătate, precum şi reprezentanţi ai diverselor 

organisme profesionale. 

Camera Auditorilor Financiari din România a fost reprezentată la Conferinţă de 

Monica Ştefan şi de dr. Gheorghe Rusu, membri ai Consiliului. 

În deschidere au adresat mesaje de salut Maria Constantinescu, director - Direcţia 

audit intern din cadrul BNR şi Ruxandra Bilius, preşedintele AAIR. 

Lucrările s-au desfăşurat în cadrul a trei sesiuni în care au fost prezentate teme 

precum: 

Sesiunea 1 

„Efectul GDPR în auditul intern” – Georgel Gheorghe, ISACA România; „Cadrul 

legislativ privind combaterea spălării banilor” – Mihai Martimof; „Cadrul legislativ european şi 

sisteme IT utilizate în identificarea acţiunilor de spălare a banilor” – Cornel Şerban, TGS Software. 

Sesiunea 2 

„Focus privind riscurile în auditul intern pentru anul 2019” – Jean Pierre Garitte, CEO, IIA 

Belgia. 

Sesiunea 3 

„Etică şi dileme etice” – Cristina Dugan, auditor intern, Direcţia audit intern, BNR. 
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5. Recuperarea decalajelor față de Europa Occidentală, în dezbatere la CCIB 

21 noiembrie 2018, Bucureşti 

Camera de Comerţ şi Industrie a Municipiului Bucureşti (CCIB) a organizat, în Aula 

Carol I din sediul său istoric, conferința „România 2030: Cum recuperăm decalajele față de Europa 

Occidentală”, manifestare inclusă în seria evenimentelor speciale dedicate aniversării a 150 ani 

de funcționare neîntreruptă a Camerei bucureștene. Conferința a reunit reprezentanți ai 

comunității de afaceri din București și din țară, ai mediului academic și specialiști de top din 

domeniul economic și financiar-bancar, reprezentanţi ai profesiilor liberale, dintre care 

amintim: academician Mugur Isărescu, guvernatorul BNR, prof. univ. dr. Eugen Dijmărescu 

– Universitatea Româno-Americană, prof. univ. dr. Bogdan Murgescu - Universitatea din 

București, Florin Luca - economist-șef CEC Bank, Dan Manolescu – preşedintele Camerei 

Consultanţilor Fiscali. Din partea Camerei Auditorilor Financiari din România a participat la 

eveniment dr. Ciprian Teodor Mihăilescu, preşedinte. 

Prin acest eveniment, CCIB și-a propus să deschidă o dezbatere despre cum poate 

recupera România, într-un viitor previzibil, decalajul economic și social care o desparte de 

statele dezvoltate și despre modul în care sistemul cameral poate sprijini, prin capacitatea sa 

de antrenare la nivel local și regional, politicile de convergență și programele de dezvoltare 

pe termen lung. 

„Vrem să creștem, într-un cuvânt, economia românească la adevăratul ei potențial? 

Întreprinderile mici și mijlocii trebuie sprijinite, politicile publice, regândite, şi, în același timp, şi 

antreprenorii trebuie să treacă printr-o schimbare a mentalității. Viitorul României este capitalist și 

antreprenorial, și avem resursele să facem ca planurile noastre să devină realitate”, a afirmat prof. 

univ. dr. ing. Sorin Dimitriu, președintele Camera de Comerţ şi Industrie a Municipiului 

Bucureşti, în cadrul evenimentului. 

O radiografie a economiei românești, în structură și dinamică, cu punctarea atuurilor, 

dar și a elementelor ce pot genera dezechilibre a fost făcută de keynote speaker-ul conferinței, 

acad. Mugur Isărescu, guvernatorul Băncii Naționale a României (BNR). „Pentru a nu deraia, 

trebuie să avem un ritm adecvat de creștere, astfel încât câștigurile, oricât de spectaculoase, să nu fie 

afectate de căderi abrupte. Convergența nu este un sprint, este un maraton. Procesul de recuperare a 

decalajelor este, dincolo de umbra oricărui dubiu, un efort colectiv care are multe dimensiuni ce se 

susțin reciproc. Niciuna dintre acestea nu trebuie neglijată, iar un dialog onest și competent între 

reprezentanții mediului de afaceri, specialiștii din instituțiile academice și autoritățile care gestionează 

politicile macroeconomice este esențial din această perspectivă”, a afirmat Mugur Isărescu. 

În primul panel, participanții s-au întâlnit într-un cadru structurat cu: prof. univ. dr. 

Eugen Dijmărescu, prof. univ. Bogdan Murgescu și cu Florin Luca, economist-șef CEC Bank, 

care au vorbit despre provocările, limitele și pericolele ce stau în fața recuperării decalajelor 

față de Europa Occidentală, dar și despre prioritățile pe care România ar trebui să le aibă în 

perioada următoare. 
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Stimularea dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii, ca soluție pentru creșterea 

durabilă a economiei, mediul concurențial și competitivitatea, calea pe termen lung pentru 

cercetare și învățământ, taxarea muncii și soluții posibile cu privire la criza de forța de muncă 

au fost principalele teme abordate în cel de al doilea panel de: prof. univ. dr. ing. Sorin 

Dimitriu, președintele CCIB, Elena Kleininger, vicepreședinte al Consiliului Concurenței, 

prof. univ. Emilian M. Dobrescu, Academia Română, Dan Manolescu, președintele Camerei 

Consultanților Fiscali.  

Cu prilejul acestei conferințe, care încheie seria evenimentelor speciale dedicate 

aniversării a 150 ani de funcționare neîntreruptă a Camerei bucureștene, au transmis mesaje: 

Emil Constantinescu, președinte al României între anii 1996 și 2000, Majestatea Sa 

Margareta, Custodele Coroanei Române, Prezidiul Academiei Române și Mihnea Costoiu, 

rector al Universității Politehnica București, acesta din urmă înmânând președintelui CCIB și 

o plachetă aniversară. 

 

6. „Ziua universitarului economist” și  „Ziua economiștilor” 

22 - 23 noiembrie 2018, Bucureşti 

 

Cu ocazia „Zilei universitarului economist” și a „Zilei economiștilor”, sub semnul 

Centenarului Marii Uniri, Asociația Facultăților de Economie din România (AFER), Asociația 

Generală a Economiștilor din România (AGER) și Societatea Română de Statistică (SRS), cu 

sprijinul Academiei de Studii Economice din București, au organizat Forumul Național al 

Economiștilor din România cu tema „Unicitatea proiectului de țară - condiție a eficienței și 

sustenabilității dezvoltării economice și sociale a României”. 

Au participat la eveniment reprezentanţi ai profesiilor liberale din domeniul economic 

şi ai mediului academic, Camera Auditorilor Financiari din România fiind reprezentată de 

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

În cadrul adunării generale festive a AFER din deschiderea seriei de evenimente, au 

fost acordate distincţii pentru:  

- Excelenţă pentru întreaga activitate; 

- Cea mai bună carte din domeniul economic; 

- Cel mai buna articol publicat într-o revistă din domeniul economic. 

Evenimentele s-au desfăşurat pe parcursul a două zile, iar secţiunile de lucru au inclus 

următoarele teme: 

- Abordarea sistemică a obiectivelor şi valorilor social-economice; 

- Vectorii interni şi externi ai dezvoltării economice şi sociale; 

- Interfaţa economiei României cu globalizarea şi integrarea; 

- Modelul de perspectivă al economiei româneşti. 
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                              ▪ Evenimente pe plan extern 

7. Atelier organizat de Quality Assurance Network (QAN) 

15-16 noiembrie 2018, Bruxelles 

 

 

În perioada 15-16 noiembrie 2018, la Bruxelles s-a desfăşurat un nou eveniment în 

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

domeniul auditului din Marea Britanie, Portugalia, Polonia, Lituania, Grecia 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 al CAFR, precum și de Rodica Iacob, inspector principal în cadrul Compartimentului 

de Monitorizare, Control şi Competenţă Profesională din cadrul CAFR.  

Unul dintre subiectele principale ale dezbaterilor de la această întâlnire a fost legat de 

modalitatea în care organismele profesionale (PAO) colaborează cu organismele de 

supraveghere (POB) în interesul public, pentru asigurarea calităţii misiunilor de audit, 

reprezentanţii fiecărei ţari participante prezentând situaţia actuală cu privire la delegarea 

responsabilităţilor în ceea ce priveşte monitorizarea firmelor de audit care desfăşoară audit 

statutar, de către organismele profesionale.  

Dezbaterile au continuat pe tema evaluării calităţii dosarelor misiunilor de audit, 

reprezentanţii ICAEW împărtăşind din experienţa acumulată de-a lungul ultimilor ani în care 

au aplicat un sistem de evaluare şi acordare de calificative pentru fiecare dosar inspectat. 

Fiecare organism profesional a prezentat modalitatea proprie de evaluare utilizată pentru 

verificarea calităţii dosarelor de audit şi s-a discutat, în grupuri de lucru, pe baza unor 

exemple de situaţii întâlnite în cadrul inspecţiilor.  

La sesiunea din 16 noiembrie a participat şi Andreia Delia Mehedinţu, ofiţer de 

reglementare în cadrul Comisiei Europene, iar în cadrul dezbaterilor s-a discutat despre 

provocările cu care organismele profesionale se confruntă în relaţia cu organismele de 

supraveghere şi despre impactul pe care modificările aduse de Directiva în domeniul 

auditului statutar l-a avut asupra calităţii auditului la nivel european.   

S-au stabilit 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 

discutate a fost legată de modalitatea în care reţeaua QAN va colabora cu membrii 

organismelor de supraveghere din ţările participante şi s-au stabilit principalele aspecte ce 

urmează a fi dezbătute, în martie 2019, în cadrul unei întâlniri între reprezentanţii reţelei 

QAN şi Sub-grupul de Inspecţii din cadrul Comitetului Organismelor Europene de 

Supraveghere în domeniul Auditului (CEAOB). Printre subiectele de discutat se numără 

transparenţa şi comunicarea între cele două organisme, stabilirea unei definiţii consecvente în 

întreaga Uniune Europeană a entităţilor de interes public (PIE), precum şi utilizarea unei 

metodologii consecvente în evaluarea dosarelor de audit. 
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8. Conferinţă Accountancy Europe cu tema 

Combaterea infracţionalităţii financiare în era digitală  

27 noiembrie 2018, Bruxelles 

 

În data de 27 noiembrie 2018 Accountancy Europe a organizat la Bruxelles Conferinţa 

cu tema „Combaterea infracţionalităţii financiare în era digitală”, la care au participat 

reprezentanţi ai organismelor profesionale membre. 

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

Laura Vorniceanu, vicepreşedinte al Consiliului. 

Lucrările s-au desfăşurat sub forma a două paneluri cu următoarele teme de discuţie: 

- Rolul guvernanţei în lupta împotriva fraudelor financiare - moderat de Jens Poll, EGIAN, 

Chair; 

- Cum să lucrăm inteligent împreună în lupta împotriva fraudelor financiare – moderat de 

Rachel Sexton, Ernst&Young, Head of Financial Services. 

 

În finalul discuţiilor, Olivier Boutellis-Taft, CEO, Accountancy Europe a făcut o scurtă 

trecere în revistă a rezultatelor discuţiilor, subliniind cât de importantă este unitatea şi 

colaborarea organismelor profesionale contabile şi de audit atât din Europa, cât şi din 

întreaga lume pentru combaterea fraudelor financiare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Page | 14 

   

 

 

 ACTUALITĂŢI INTERNAŢIONALE 

 

9. Un nou preşedinte, vicepreşedinţi şi membri ai consilului de administraţie IFAC 

 

(Sydney, Noiembrie 2, 2018) – Astăzi IFAC (Federația Internațională a Contabililor), 

vocea profesiei contabile globale, a anunțat alegerea în funcția de președinte a dr. In-Ki Joo 

din Republica Coreea. Dr. Joo va avea un mandat de doi ani până în noiembrie 2020, și a avut 

calitatea de președinte adjunct al IFAC din noiembrie 2016. O voce academică importantă în 

contabilitate, dr. Joo este profesor emerit de contabilitate la Universitatea Yonsei School of 

Business.  

Angajamentul Dr. Joo de a sluji și de a reprezenta profesia este evident în rolurile sale 

de conducere variate și profunde, inclusiv în Consiliul de conducere al LG Electronics și al 

Institutului coreean al experților contabili autorizați. De-a lungul carierei sale, dr. Joo a 

deținut, de asemenea, poziții de conducere de vârf la Confederația Contabililor din Asia și 

Pacific, Asociația Coreeană de Contabilitate, Societatea Academică Coreeană de Administrare 

a Afacerilor și Academia Coreeană de Etică în Afaceri. 

„Cred cu tărie în potențialul profesiei de a susține creșterea și stabilitatea organizațiilor, a 

piețelor financiare și a progresului economic global”, a spus Dr. Joo. „Sunt onorat și energizat să 

conduc IFAC în această perioadă de mare schimbare și oportunitate pentru profesia noastră. În special, 

aștept cu nerăbdare să mă concentrez asupra unei profesii pregătite pentru viitor, care să valorifice 

forța platformelor sale educaționale și angajamentul față de etică.” 

De asemenea, IFAC a anunțat alegerea lui Alan Johnson în calitate de vicepreședinte. 

Cele mai mult de trei decenii în sectorul public și privat al profesiei ale dlui. Johnson includ o 

recrutare recentă în calitate de Director neexecutiv și președinte al Comitetului de Audit și 

Risc de la Departamentul pentru Dezvoltare Internațională (DFID) din Marea Britanie.  

 

Au fost aleşi noi membri ai consiliului de administrație  

Consiliul IFAC a ales şi cinci membri noi în Consiliu:  

▪ Magrét Pétursdóttir din Islanda, nominalizată de Nordic Federation of Public 

Accountants (NRF); 

▪ Christine Ramon din Africa de Sud, nominalizată de South African Institute of 

Chartered Accountants (SAICA); 

▪ Jiahua Tang din China, nominalizat de Chinese Institute of Certified Public 

Accountants (CICPA); 

▪ Ayse Ariak Tunaboylu din Turcia, nominalizată de Expert Accountants Association 

of Turkey (EAAT)/ Union of Chambers of Certified Public Accountants of Turkey 

(TURMOB); 

▪ Lisa Padmore din Barbados, nominalizată de Institute of Chartered Accountants of 

Barbados (ICAB). 
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10. Noutăţi de la EFRAG 

 

Hilde Blomme, Deputy CEO, Accountancy Europe a fost numită în cadrul grupului de 

conducere al EFRAG EU Corporate Reporting Lab. Obiectivul acestei inițiative EFRAG în 

conformitate cu planul de acțiune al Comisiei Europene privind finanțarea creșterii durabile 

este de a stimula inovațiile în domeniul raportării corporative în Europa prin identificarea și 

schimbul de bune practici. Grupul se va concentra, inițial, pe raportarea nefinanciară, inclusiv 

raportarea privind durabilitatea pentru a servi interesului public european. 

https://youtu.be/hT0373Uf2uo 

 

 

Studii, opinii, articole 

 

11. Cum păstrăm relevantă practica de mâine 

 Christopher Arnold, Head of SME/SMP and Research, IFAC şi George Willie, 

Managing Partner, Bert Smith & Co 

Aşa cum s-a subliniat în lucrarea Firms of the Future–Building Advisory Services există un 

consens general conform căruia practicienii mici şi mijlocii trebuie să îşi reevalueze serviciile 

pe care le oferă. Acest lucru poate conduce la schimbarea modelului de business pentru a 

include sau a extinde serviciile de consiliere şi consultanţă în afaceri.  

Puteţi citi articolul integral aici 

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

 

12. Scepticismul profesional – cheia unui audit de calitate 

Publicaţie IAASB 

În centrul atenţiei IAASB privind scepticismul profesional, această publicaţie oferă o 

actualizare a eforturilor IAASB de a reflecta în mod corespunzător scepticismul profesional în 

standarde şi în expunerile emise recent. Publicaţia include, de asemenea, alte ştiri şi 

informaţii relevante, precum şi activităţile recente ale IESBA şi IAESB legate de scepticismul 

profesional. 

Materialul integral aici 

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

 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FhT0373Uf2uo%3Ffbclid%3DIwAR2OfcuIi71vF7f3iK3krqvZSurQbTxNNhH1dBuBB3mARh8o1v-kqjB2yKw&h=AT3KHNrfejmUJLqO7a0SD3mCPR5GVBEW_NqkkcGiZ7uvk7BUATR2peDVGVJhyrMnCS-ux5-4X_vdiJfil28Xpc21P5p301fzmU5JA9MWaoFESUQOj_55C3CCRBDJQAsIbk_xziI1L2lx6HDECrIKMC3umv8FhUGT9XEgzkKUFrsnOT_xNMT6CwTb4oacLDcZl6TARYPP5PzCzVJY0JY5Ip4C4KrV6fYX4O999_IAhbZV7wyEIbZSnX8SzuiLiaiSpeHVPnN2jvDR0FWsMpT832OUKWw49xKQ23ALClUwJhuzCSteJ_Xz-hpFMmFdKFll6zavjd-zGCrKa-QGKZir8OXrqxusNOiywSm016YYPaPd4I13LvEY0pJjpG3kj_ulJvHdszU1QcrY11xZYPXfTnOrafQT13spn0XUtRcvLPeUsOL_pPjVNmSST_S4mbMVODzCbpS5l35SoCDCKyfZGM9ibSdYN9vBw-KdkDc9QC-27cj0RMq8N-CUKmvAz2XckJOQIZckyXiRABbFDnkarbJDPlrzjvPM_g2yMzirVVQVLUT4qeZOLLDp_CBoSVVT-L_rs4kLk6bVgEvogsiIGoL3FPsCoJdIuPYH7ITGVX2I0mZwU5gAa4mCy5cYISZB8aumEA
https://www.ifac.org/global-knowledge-gateway/author?author=37201
https://www.ifac.org/global-knowledge-gateway/author?author=106783
https://www.ifac.org/global-knowledge-gateway/practice-management/discussion/firms-future-building-advisory-services
https://www.ifac.org/global-knowledge-gateway/practice-management/discussion/practice-tomorrow-how-remain-relevant
https://www.ifac.org/
https://www.ifac.org/publications-resources/professional-skepticism-lies-heart-quality-audit
https://www.ifac.org/
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13. Profesioniştii contabili – catalizatori în dezvoltarea IMM-urilor 

John Hodge şi Patrick Kabuya, Banca Mondială 

 

Aportul IMM-urilor în economiile în curs de dezvoltare poate ajuta la eliminarea 

sărăciei extreme şi la creşterile veniturilor situate sub nivelul de 40% este foarte important. 

Cu toate acestea, IMM-urile se confruntă cu multe provocări privind supravieţuirea în 

piaţă, obstacole evidenţiate prin rata ridicată de eşec. Accesul la finanţare şi la capitalul uman 

sunt în mod repetat citate drept bariere în calea succesului IMM-urilor.  

Governance Standards Codes and Systems Unit of the World Bank’s Governance 

Global Practice (GGOSC) lucrează la „Agenda pentru IMM-uri” pentru a spori rolul profesiei 

contabile în dezvoltarea IMM-urilor, oferind proprietarilor şi managerilor o valoare relevantă, 

prin adăugarea sprijinului şi consilierii necesare pentru construirea unui management 

financiar solid, dezvoltare durabilă şi rentabilitate. 

 

Puteţi citi articolul integral aici 

Sursa: www.worldbank.org/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/COUNTRIES/ECAEXT/EXTCENFINREPREF/0,,contentMDK:23786739~pagePK:64168445~piPK:64168309~theSitePK:4152118,00.html
http://www.worldbank.org/
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 NOUTĂŢI EDITORIALE 

 

14. Revista Audit Financiar nr. 4/2018 

 

Din sumar: „Editorial”, „Angajamentul pentru interesul public al auditorilor – 

imperativ al consolidării încrederii în profesie”, „Auditul public intern – conştientizarea şi 

asumarea necesităţii. O investigare a realităţii româneşti”, „Dezvoltarea abordărilor privind 

definirea, clasificarea şi evaluarea decalajului aşteptărilor în contextul extins al misiunilor 

furnizate de către auditorii autorizaţi”, „Raportarea evenimentelor ulterioare în situaţiile 

financiare – între obligativitate şi necesitate”, „Contribuie adoptarea IFRS la protejarea 

investitorilor minoritari?”, „Selecţia auditorului de către companiile cotate la Bursa din 

Istanbul”, „Calitatea auditului intern în sectorul bancar din Kosovo”. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 


