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 ŞTIRILE EDIŢIEI 

 

 

1. Camera Auditorilor Financiari din România a devenit organism membru cu drepturi 

depline al Proiectului Common Content 

                     24 septembrie 2018, Bruxelles, Belgia 

 

În contextul globalizării activităţii comerciale, al pieţei unice şi al armonizării 

normative, principalele instituţii contabile şi-au consolidat şi mai mult calificările 

profesionale în materie de contabilitate prin intermediul Proiectului Common Content. 

Proiectul presupune dezvoltarea, menţinerea şi unificarea standardelor profesionale de 

educație contabilă de înaltă calitate reflectate în calificările distincte ale acestor organisme şi 

recunoscute pe plan internațional, răspunzând astfel provocărilor generate de globalizare şi 

nevoilor diverselor părţi interesate. Implementarea cu succes a convergenţei de calificări pe 

plan naţional a fost evidențiată prin aplicarea unui proces riguros de revizuire sub 

supraveghere publică. Proiectul Common Content urmărește să internaționalizeze și să 

armonizeze în continuare rezultatele educaționale de înaltă calitate pentru competențele 

profesionale ale contabililor profesioniști, ale organismelor de contabilitate principale, care 

fac obiectul globalizării şi să schimbe aşteptările publicului, păstrând în acelaşi timp punctele 

forte ale structurilor educaţionale, calificărilor şi denumirilor locale. 

Membrii comitetului de supraveghere, din care jumătate sunt membri independenţi cu 

drepturi depline, sunt responsabili de asigurarea faptului că procesele de aderare şi de 

respectare a procedurilor impuse de proiectul Common Content sunt realizate corect şi în 

temeiul cerinţelor impuse de proiectul Common Content. Comitetul de supraveghere 

raportează public concluziile sale în acest sens.  

Principalele 15 instituţii de contabilitate din cele 11 state membre majore ale Uniunii 

Europene sunt: Belgia - Instituut van de Bedrijfsrevisoren / Institut des Réviseurs 

d’Entreprises; Franţa - Compagnie Nationale des Commissaires aux Comptes Ordre des 

Experts-Comptables; Germania -  Institut der Wirtschaftsprüfer Wirtschaftsprüferkammer; 

Irlanda - Chartered Accountants Ireland; Italia  - Consiglio Nazionale dei Dottori 

Commercialisti e degli Esperti Contabili; România - Camera Auditorilor Financiari din 

România; Olanda -  Koninklijke Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants; Marea 

Britanie - Institute of Chartered Accountants in England and Wales şi Institute of Chartered 

Accountants of Scotland; Austria - Kammer der Steuerberater und Wirtschaftsprüfer 

(membru asociat) şi Institut Österreichischer Wirtschaftsprüfer (membru asociat); Polonia - 

Polska Izba Biegłych Rewidentów (membru asociat);  Spain - Instituto de Censores Jurados de 

Cuentas de Espana (associate member). 
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Camera Auditorilor Financiari din România (CAFR), primul organism al experților în 

domeniul auditului financiar din România, a fost acceptat ca membru cu drepturi depline al 

proiectului Common Content, după ce a finalizat cu succes toate etapele privind respectarea 

procedurilor, inclusiv procesul de autoevaluare şi revizuire a calificării sale de către o echipă 

de examinare independentă.  

Hans van Damme, președintele Grupului de coordonare, care este organismul de 

conducere al proiectului Common Content, a anunțat: „În numele Grupului de coordonare, 

doresc să felicit Camera Auditorilor Financiari din România pentru că a obținut calitatea de membru 

cu drepturi depline în cadrul proiectului Common Content. CAFR a demonstrat că, prin eforturi 

susţinute, organismele profesionale de contabilitate din țările din afara Europei Occidentale sunt în 

măsură să îndeplinească standardele educaționale ridicate stabilite de proiectul Common Content și 

demonstrează că obţinerea calităţii de membru cu drepturi depline este un obiectiv realizabil și 

dezirabil şi pentru țările din Europa Centrală și de Est. Considerăm că realizarea CAFR va stimula şi 

alţi membri asociaţi în încercarea de a deveni membri cu drepturi depline. De asemenea, sperăm că şi 

alte organisme contabile profesionale care nu sunt încă membre, din Europa Centrală, de Nord şi de 

Est, să ia notă de succesul CAFR şi să ia în considerare apartenenţa la proiectul Common Content cu 

scopul de a obţine calitatea de membru cu drepturi depline şi, astfel, să se implice în discuţiile cu 

CEAOB privind armonizarea formării auditorilor în UE.”  

Ciprian Teodor Mihăilescu, preşedintele CAFR a menţionat: „Camera este extrem de 

încântată că a obținut calitatea de membru cu drepturi depline în cadrul proiectului Common Content. 

Atunci când CAFR a devenit membru asociat la sfârşitul anului 2015, sub conducerea Consiliului 

CAFR de la acea vreme, ne-am exprimat intenția de a obține statutul de membru deplin în cel mai 

scurt timp, însă perioada de câțiva ani în care am avut doar calitatea de membru asociat s-a dovedit 

utilă pentru a obține o mai bună înțelegere a naturii proiectului și a impactului pe care calitatea de 

membru cu drepturi depline îl poate avea. Efortul necesar pentru a finaliza procesul de autoevaluare a 

depășit așteptările noastre inițiale, însă, în numele proiectului Common Content, Consiliul Superior al 

Ordinului Experţilor Contabili (CSOEC) din Franţa ne-a oferit asistenţa de care aveam nevoie pentru 

a ne redresa. Proiectul stabilește standarde educaționale ridicate, iar analizarea procesului de 

autoevaluare de către o echipă de examinare independentă este foarte detaliată. Prin dobândirea calităţii 

de membru cu drepturi depline al proiectului Common Content, CAFR a demonstrat, la nivel 

internațional, că deţine competenţe care corespund celor mai înalte standarde internaționale de 

educație şi membrii cu o extraordinar de bună pregătire profesională. Sperăm ca Guvernul român și 

Autoritatea de supraveghere a auditului să recunoască nivelul înalt de performanță educațională a 

membrilor CAFR atunci când vor lua în considerare eventualele modificări ale programului 

educațional pentru auditorii din România. Adaptarea organismului nostru profesional și a membrilor 

săi la noul context legislativ în care își vor desfășura activitatea este un pas important, care poate fi 

realizat doar prin proiecte coerente și viabile care se regăsesc în obiective strategice bine definite, ceea ce 

va contribui la menținerea gradului de relevanță a profesiei noastre şi în viitor. Vă pot asigura că vom 

avea o atitudine fermă în abordarea acestor provocări. Bazându-ne pe experiența noastră de a fi iniţial 

membri asociaţi, ca mai apoi să devenim membri cu drepturi depline, dorim să încurajăm şi alte 
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organisme profesionale de contabilitate din Europa Centrală și de Est pentru a deveni membri asociaţi 

cu scopul de a obţine ulterior calitatea de membri cu drepturi depline.” 

Jens Wüstemann, preşedinte independent al Comitetului de supraveghere, a remarcat: 

„În numele Comitetului de supraveghere, doresc să felicit reprezentanţii proiectului Common Content 

pentru acceptarea primului său membru cu drepturi depline din Europa de Est, iar CAFR pentru că a 

dobândit calitatea de membru cu drepturi depline. Un membru independent al Comitetului de 

supraveghere a monitorizat evaluarea realizată de echipa de examinare din România cu privire la 

procesul de autoevaluare, iar eu, în numele Comitetului de supraveghere, am monitorizat prin telefon 

discuţiile din cadrul Grupului de coordonare al proiectului Common Content şi votul privind 

dobândirea calităţii de membru cu drepturi depline. Amândoi vom raporta Comitetului de 

Supraveghere impresiile noastre favorabile despre modul în care s-au respectat  procedurile. În 

următoarea reuniune din aprilie 2019, Comitetul de supraveghere va determina dacă Grupul de 

coordonare a îndeplinit, în mod corespunzător, toate etapele privind respectarea procedurilor și 

acordarea calităţii de membru Camerei Auditorilor, după cum solicită documentaţia aferentă 

proiectului Common Content, şi va raporta public în legătură cu această decizie.” 

Documente aprobate privind proiectul Common Content pot fi consultate la adresa: 

www.commoncontent.com 
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 INFORMATIV PROFESIONAL 

2. Reglementarea cotizațiilor și taxelor pentru stagiarii în activitatea de audit financiar 

Precizări privind comunicatul publicat pe 25 august 2018 pe website-ul ASPAAS cu 

titlul: 

„Probleme referitoare la Hotărârea Consiliului CAFR nr. 70/2018 care reglementează 

cotizații și taxe pentru membrii Camerei Auditoriilor Financiari din România și 

pentru stagiarii în activitatea de audit financiar” 

 

Pentru a clarifica informaţia publicată de către ASPAAS în data de 25 august 2018 pe 

website-ul propriu sub titlul „Probleme referitoare la Hotărârea Consiliului CAFR nr. 70/2018 care 

reglementează cotizații și taxe pentru membrii Camerei Auditoriilor Financiari din România și pentru 

stagiarii în activitatea de audit financiar”, dorim să vă comunicăm temeiul legal conform căruia 

CAFR încasează taxe și cotizații de la stagiarii în activitatea de audit:  

 

• OUG 75/1999, privind activitatea de audit financiar, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare, astfel cum a fost modificată prin art. 86 din Legea nr. 162/2017, 

prevede la Capitolul IX^1 „Veniturile Camerei”, la art. 32^2 următoarele: 

„Art. 32^2  Camera își asigură veniturile necesare pentru efectuarea cheltuielilor de organizare și 

funcționare din următoarele surse: 

(…) b) „cotizații de la auditorii financiari stagiari;  

c) taxe în vederea desfășurării activității în conformitate cu prevederile legale”. 

 

• Regulamentul de organizare și funcționare a Camerei Auditorilor Financiari din 

România aprobat prin Hotărârea Conferinței Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 

2/2018, prevede la art. 46 „Veniturile Camerei” alin. (1) următoarele: 

„Art. 46 (1) Camera  își asigură veniturile necesare pentru efectuarea cheltuielilor de organizare și 

funcționare din următoarele surse: 

b) „cotizații de la stagiarii în activitatea de audit financiar; 

c) taxe în vederea desfășurării activității în conformitate cu prevederile legale 

aplicabile”. 

 

Pentru Comunicatul integral click aici 

 

 

 

https://www.cafr.ro/comunicate.php?id=514
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3. Încetarea posibilității echivalării testului de acces la stagiu în activitatea de audit 

financiar 

CAFR vine în sprijinul celor interesați cu clarificări privind  posibilitatea echivalării 

testului de acces la stagiu în activitatea de audit financiar pe baza protocoalelor încheiate de 

CAFR cu unele instituții de învățământ sau alte instituții/organisme profesionale din 

România.  

Potrivit prevederilor legale existente până la intrarea în vigoare a Legii nr. 162/2017 

privind auditul statutar al situațiilor financiare anuale și al situațiilor financiare anuale 

consolidate și de modificare a unor acte normative (Legea 162/2017), CAFR putea acorda 

excepții de la: 

- vechimea de 4 ani în domeniul financiar-contabil, conform art. 9 alin. (2) din 

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 90/2008, aprobată cu modificări prin Legea nr. 

278/2008, cu modificările și completările ulterioare; 

- testul de verificare a cunoștințelor în domeniul financiar-contabil pentru accesul la 

stagiu în activitatea de audit financiar, conform art. 9 alin. (3) din Ordonanța de urgență a 

Guvernului nr. 90/2008, aprobată cu modificări prin Legea nr. 278/2008, cu modificările și 

completările ulterioare. 

În contextul legal anterior menționat  CAFR a încheiat o serie de protocoale cu 

instituții de învăţământ superior, cu CECCAR și Curtea de Conturi a României. 

Primele protocoale au fost încheiate de către CAFR  în anul 2008 și începând cu anul 

menționat a fost echivalat testul de acces la stagiu în activitatea de audit financiar pentru 

absolvenții unor programe de master a căror programă corespundea tematicii testului de 

acces la stagiu în activitatea de audit financiar. În mod similar s-a procedat și cu auditorii din 

cadrul Curții de Conturi a României și cu absolvenții testului de acces la stagiu în profesia de 

expert contabil.   

Prin Legea 162/2017 a fost exclusă cerința de vechime de 4 ani în domeniul financiar-

contabil și posibilitatea echivalării testului de acces la stagiu în activitatea de audit financiar, 

iar ca urmare echivalările de la testul menționat nu au mai avut o bază legală de acordare. 

Exceptările de la testul de cunoștințe teoretice inclus în examenul de competență 

profesională  prevăzute în Legea nr. 162/2017 la art. 10 se referă doar la proba teoretică a 

examenului de competență profesională. Legea 162/2017 nu mai prevede exceptări/echivalări 

de la testul de acces la stagiu în activitatea de audit financiar. 

În conformitate cu prevederile art. 90 alin. (2) și (3) din Legea nr. 162/2017 în termen de 12 luni 

de la data intrării în vigoare a  legii, se actualizează protocoalele sau acordurile încheiate de către 

CAFR cu alte entități și care privesc domenii în care ASPAAS este autoritate competentă, conform 

prezentei legii.” prin includerea ASPAAS ca parte a acestora, fie prin încheierea unor noi acorduri, 

după caz. Menționăm că în cele 12 luni stabilite de lege, nu au fost actualizate sau încheiate 

protocoalele sau acordurile încheiate de către CAFR cu alte entități. Ca urmare a celor 

menționate și a efectului Legii nr. 162/2017, protocoalele încheiate de CAFR pentru 

echivalarea testului de acces la stagiu în activitatea de audit financiar nu mai sunt valabile 

începând cu data de 15.07.2018. 
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4. Auditul intern - Oportunităţi în piaţa auditului pentru membrii CAFR 

 

Stimaţi colegi, 

Reiterăm pe această cale subiectul referitor la obligativitatea entităţilor de a organiza 

activitatea de audit intern. Astfel, „potrivit art. 65 alin. (7) din Legea nr. 162/2017, entitățile 

ale căror situații financiare anuale sunt supuse, potrivit legii, auditului statutar (respectiv 

entitățile de interes public definite conform art. 2 pct. 12 din Legea nr. 162/2017 și entitățile 

care îndeplinesc criteriile de mărime pentru auditare) sunt obligate să organizeze şi să 

asigure exercitarea activității de audit intern. Totodată, pentru entitățile de interes public se 

prevede obligația organizării unui comitet de audit, conform legii.“ 

Drept urmare, la Art. 2 din Legea 162/2017 avem următoarea definiţie în ceea ce 

priveşte modul de recunoaştere a auditului statutar: 

 

„Audit statutar înseamnă un audit al situaţiilor financiare anuale individuale sau al 

situaţiilor financiare anuale consolidate efectuat în conformitate cu standardele internaţionale 

de audit, în sensul art. 32, în măsura în care: 

    a) este obligatoriu în temeiul dreptului Uniunii Europene sau al dreptului intern; 

    b) este efectuat în mod voluntar la entităţile mici, iar situaţiile financiare auditate 

sunt publicate, împreună cu raportul de audit statutar, potrivit legii.” 

 

Elementul de noutate este dat de punctul b) privind situaţiile financiare publicate 

împreună cu auditul statutar. Ceea ce înseamnă că, potrivit dispoziţiilor art. 185 alin. (4) din 

Legea 31/1990 privind societăţile comerciale, cu modificările şi completările ulterioare, 

societăţile comerciale care au o cifră anuală de afaceri de peste 10 milioane lei au obligaţia de 

a publica în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, un anunţ prin care se confirmă 

depunerea actelor prevăzute la alin. (1). 

"1) În condiţiile prevăzute de Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, consiliul de 

administraţie, respectiv directoratul, este obligat să depună la unităţile teritoriale ale 

Ministerului Finanţelor Publice, în format hârtie şi în format electronic sau numai în formă 

electronică, având ataşată o semnătură electronică extinsă, situaţiile financiare anuale, 

raportul lor, raportul cenzorilor sau raportul auditorilor financiari, după caz.” 

Entitățile ale căror situații financiare anuale sunt supuse, potrivit legii, auditului 

statutar, inclusiv cele încadrate la Art.2 din Legea 162/2017 sunt obligate să organizeze şi să 

asigure exercitarea activității de audit intern.  

Având în vedere că suntem la finalul anului 2018, nu ezitaţi să faceţi recomandări 

clientului dumneavoastră privind organizarea activităţii de audit intern, ţinând cont de faptul 

că, entitatea auditată trebuie să respecte această cerinţă a legii.  

 

 

https://contabilul.manager.ro/legea-contabilitatii-actualizata.html
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 PREGĂTIRE PROFESIONALĂ 

 

5. Cursurile de pregătire profesională organizate de CAFR în anul 2018 

 În conformitate cu prevederile art. 5 alin. (3), lit. (c) din Ordonanța de Urgenţă a 

Guvernului nr. 75/1999 privind  activitatea  de  audit financiar, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare,  Camera Auditorilor Financiari din România este autoritatea 

competentă pentru  organizarea și urmărirea programului de pregătire profesională continuă 

a auditorilor financiari pentru activitățile de audit financiar, altele decât cele de audit statutar. 

De asemenea, CAFR este din 2008 membru IFAC, iar Standardul Internațional de 

Educație (IES) 7 programul de conformitate al organismelor membre IFAC, impune un sistem 

de pregătire profesională și obligația continuă de pregătire profesională, în vederea unei 

dezvoltări și îmbunătățiri permanente a profesiei.  

Camera are rolul de a facilita oportunitățile continue de dezvoltare profesională pentru 

membrii săi și menținerea competenței profesionale a acestora. 

Ca urmare a celor menționate, vă informăm că începând cu luna Octombrie 2018 vor fi 

disponibile în sistem online pe platforma e-learning a CAFR, următoarele cursuri: 

 

Cursuri structurate 

• ISCQ 1 - Realizarea misiunii - maniera de control a calității în elaborarea dosarelor de 

audit – perspectiva CMCCP/CAFR; 

•    Noutăți și modificări ale Codului Etic - analiza modificărilor aduse de NOCLAR şi 

ISA 250; 

• Audit intern - analiza riscului de control intern în abordarea misiunii de AI; 

• Audit intern - întocmirea unui raport de audit intern și maniera de comunicare; 

• Implicațiile ISA 450 în acceptarea și planificarea misiunii de audit financiar; 

• Nevoia documentației de audit probe relevante și suficiente în acceptarea și 

planificarea misiunilor de audit financiar - analiza ISA 550; 

• Servicii de non-audit conforme cu noile reglementari UE, respectiv ISRS 4400; 

• Facilități avansate de gestiune a datelor utilizând instrumente Excel;  

• Recunoașterea Instrumentelor Financiare - paralela între reglementările naționale şi 

internaţionale; 

• Active intangibile și fond comercial - prezentare, evaluare, recunoaștere comparativa 

RAS – IFRS.  

 

Cursuri nestructurate 

• Eficiența comunicării în afaceri - informații generale;  

• Tehnici şi strategii de comunicare în afaceri; 

• Guvernanţă corporativă şi Rolul administratorilor; 
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• Time Management – cât de eficient îţi gestionezi resursele? 

• Guvernanță Corporativă - Rolul Comitetul de Audit;  

• Norme împotriva practicilor de evitare a obligațiilor fiscale care au incidență directă 

asupra funcționării pieței interne și Aspecte fiscale internaționale; 

• Rolul controlului intern, cadrul legal, metodologia şi valorificarea rezultatelor de 

către auditori; 

• Managementul riscului în afaceri;  

• Prețurile de transfer pe înțelesul tuturor. Identificarea riscurilor. Studiu de caz; 

• Implicații GDPR asupra auditului financiar. Studiu de caz: „Auditul secțiunii 

Salarizare”;  

• Analiza bazelor de date - schimbarea abordării în audit;  

• Piața forței de muncă în România are altă culoare!   

 

Tematica cursurilor a fost aleasă conform solicitărilor primite din partea 

dumneavoastră.  

În continuare, Camera rămâne deschisă propunerilor dumneavoastră legate de 

subiecte pe care le considerați interesante și utile.  

Vă vom ține la curent cu detaliile logistice privind lectorii desemnați și înscrierea la 

curs. 

Menționăm faptul că aceste cursuri reprezintă exclusiv pregătirea profesională 

aferentă activităților pentru care CAFR este competentă conform OUG 75/1999. 

Conform Legii 162/2017 privind auditul statutar al situațiilor financiare anuale și al 

situațiilor financiare anuale consolidate și de modificare a unor acte normative, Autoritatea 

pentru Supravegherea Publică a Activității de Audit Statutar (ASPAAS) este autoritatea 

competentă care a elaborat norme de formare profesională continuă a auditorilor financiari, 

concretizate în Ordinul nr. 90/14.08.2018 publicat în Monitorul Oficial Nr. 752 din 31.08.2018.  
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6. Curs cu tema „Transformarea digitală a firmelor de audit”  

28 septembrie 2018, Bucureşti 

Camera Auditorilor Financiari din România în colaborare cu Federation Internationale 

des Experts-Comptables Francophone (FIDEF), au organizat în data  de 28 septembrie 2018 

cursul cu tema „Transformarea digitală a firmelor de audit”. 

Cursul s-a desfăşurat la Institutul Bancar Român din Bucureşti şi a fost susţinut de 

Philippe Barré creatorul conținutului site-ului www.capsurlenumerique.fr în numele 

ordinului contabililor și autorul lucrării „Realizarea transformării digitale a firmelor de audit”, 

publicate de Revue Fiduciaire.  

Acest curs a avut drept obiectiv decodificarea concretă a impactului revoluției digitale 

asupra profesiei şi a prezentat o abordare pragmatică și operațională pentru a duce la 

îndeplinire proiectul de transformare a firmelor, pas cu pas, activitate cu activitate.  

Principalele subiecte prezentate şi luate în discuţie au vizat: tranziția, transformarea, 

revoluția digitală, fenomenul de „uberizare”, tehnologia cloud, mobilitatea, inteligența 

artificială, big data etc. Doar din această enumerare constatăm existenţa atâtor termeni care 

derivă din necesitatea de a descrie noul context economic, social și tehnologic la care urmează 

să ne raportăm. Dacă oricine poate percepe cu ușurință efectele acestor schimbări asupra 

vieții sale personale zilnice, oare care va fi impactul acestor schimbări asupra firmelor și, mai 

ales, asupra firmelor de audit? Evident, nici profesia noastră nu este cruțată de acest tsunami. 

În curând, majoritatea activităţii contabile va fi automatizată. Aceste progrese vor avea, 

evident, impact şi asupra modelului economic al firmelor. Cum continuăm să existăm în era 

contabilităţii automatizate? Un studiu recent realizat de Universitatea din Oxford arată că 

există o probabilitate de 94% ca profesia contabilă să dispară în următorii ani din cauza 

automatizării activităţilor.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.capsurlenumerique.fr/
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 DIN AGENDA CAFR 

 

                             ▪ Evenimente pe plan intern 

7. Al 9-lea Congres Internațional al World Association of Valuation Organisations 

(WAVO), cu tema: „Etica în profesia de evaluator” 

6 septembrie 2018, Bucureşti 

 

În data de 6 septembrie 2018 la Hotel Intercontinental din Bucureşti s-au desfăşurat 

lucrările celui de al 9-lea Congres al WAVO, cu tema: „Etica în profesia de evaluator”. 

La eveniment au participat atât evaluatori, cât şi alte persoane implicate în activitatea 

de evaluare - auditori, directori financiari, directori de risc, reprezentanţi ai instituţiilor 

reglementatoare şi ai altor organisme guvernamentale. 

De asemenea, la acest congres au participat delegaţi ai marilor corporaţii internaţionale 

din domeniul financiar, ai firmelor de evaluare și persoane implicate în activitatea de 

evaluare. Totodată, au fost prezenţi delegaţi ai instituţiilor reglementatoare și alte organisme 

guvernamentale. 

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. 

Temele abordate în cadrul evenimentului au inclus:  

- Repere etice pentru profesioniștii din domeniul evaluării; 

- Etica evaluatorului în brokeraj și audit; 

- Importanţa eticii pentru evaluatorii profesioniști; 

- Exigenţele Appraisal Institute și IVSC privind competenţa evaluatorului; 

- Etica în evaluare - perspectiva Noii Zeelande; 

- Etică, profesionalismul și conflictul de interese - o perspectivă Hong Kong; 

- Codul de Etică al ANEVAR - parte a eticii evaluatorilor din toată lumea. 

Lucrările sau desfăşurat sub forma a două sesiuni, care au fost moderate de Dana 

Ababei, preşedinte ANEVAR şi de Adrian Crivii, preşedinte ANEVAR în perioada 2002 – 

2003. 

* 

*  * 

Înfiinţată în anul 2002, Asociaţia Mondială a Organizaţiilor de Evaluatori (WAVO) este 

un organism care reuneşte organizaţiile profesionale de evaluare a proprietăţilor şi reprezintă 

evaluatorii şi consultanţii din domeniul imobiliar din diferite ţări. WAVO are ca misiune 

dezvoltarea şi îmbunătăţirea pe plan mondial a serviciilor de evaluare a proprietăţilor şi a 

profesiei de consultant, precum şi promovarea celor mai bune practici în domeniul evaluării.  
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8. Întâlniri profesionale organizate de reprezentanţele CAFR 
 

Braşov, 12 septembrie 2018 

 

 

În data de 12 septembrie 2018 Reprezentanţa CAFR de la Braşov a organizat la sediul 

propriu o întâlnire de lucru pentru auditorii şi stagiarii din zonă, cu tema: „Principalele 

modificări ale legislației fiscale românești cu efect de la 01.08.2018”. 

S-au alăturat participanţilor la eveniment conf. univ. dr. Gheorghe Ialomiţianu, prim-

vicepreşedinte al Consiliului CAFR şi Daniela Fleşaru, auditor financiar, şef serviciu 

asistență pentru contribuabili – DGRFP Brașov, moderator fiind dr. Angela Broju. 

Prezentarea a avut un caracter tehnic şi a cuprins sinteze cu privire la o parte din 

modificările legislative cu impact fiscal: 

 

• Legea prevenirii nr. 270/2017 cu modificările și completările aferente, respectiv 

Hotărârea nr. 701/2018 pentru modificarea pct. 42 din anexa nr. 1 la Hotărârea 

Guvernului nr. 33/2018 privind stabilirea contravenţiilor care intră sub incidenţa Legii 

prevenirii nr. 270/2017, precum şi a modelului planului de remediere; 

• Regimul fiscal al cheltuielilor de protocol în 2018; 

• Influențele unor tranzacții cu parteneri declarați inactivi; 

• Ordinul ANAF nr. 2093/2018, publicat în M.O. nr. 745 din 29 august 2018 prin 

care s-au aprobat procedurile cu privire la Deciziile de impunere pentru impozitul pe 

venit aferent anului 2017. 

 

S-au inițiat o serie de întrebări din partea participanților la care, atât d-na Fleșaru cât și 

dl. Ialomițianu au răspuns pentru clarificarea aspectelor abordate.  

* 

* * 

Cu acest prilej prim-vicepreşedintele Camerei a subliniat, încă o dată, eforturile pe care 

Consiliul le depune pentru existența unui echilibru între Cameră și Organismul de 

Supraveghere (ASPAAS).  

Totodată, demersurile cu privire la elaborarea normelor ce au impact asupra relevanței 

profesiei întărește ideea de susținere, de efort pe care îl depune Consiliul Camerei pentru 

inițierea unei bune cooperări care ar trebui să existe între cele două entități.  

 

 

 

 

http://www.lege-online.ro/lr-HOT%C4%82R%C3%82RE-701%20-2018-(204731)-(1).html
http://www.lege-online.ro/lr-HOT%C4%82R%C3%82RE-701%20-2018-(204731)-(1).html
http://www.lege-online.ro/lr-HOT%C4%82R%C3%82RE-701%20-2018-(204731)-(1).html
http://www.lege-online.ro/lr-HOT%C4%82R%C3%82RE-701%20-2018-(204731)-(1).html
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9. Şedinţele Uniunii Profesiilor Liberale din România 

Septembrie 2018, Bucureşti 

 

În cursul lunii septembrie, în data de 13, respectiv 25 s-au desfăşurat la Bucureşti 

Şedinţa Biroului Executiv şi Şedinţa extraordinară a Biroului Executiv al UPLR. 

La cele două şedinţe, Camera Auditorilor Financiari din România a fost reprezentată 

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

vicepreşedinte al UPLR. 

Ordinea de zi a şedinţei din 13 septembrie a inclus următoarele puncte:  

1. Discutarea și semnarea Protocolului de Parteneriat  între Uniunea Profesiilor 

Liberale din România și Uniunea Ziariștilor Profesioniști din România. 

2. Organizarea celei de a XI-a ediții a Conferinței „Ziua Profesiilor Liberale din 

România”. 

3. Rezolvarea problemei sediului UPLR. 

4. Stabilirea unei teme referitoare la profesiile liberale care să fie inclusă în  Programul 

Președinției rotative a Consiliului European. 

5. Participarea reprezentanților Uniunii Profesiilor Liberale din România la lucrările 

Comisiei de Dialog Social a Ministerului Finanțelor Publice. 

6. Referat cu propuneri vizând modificarea și completarea Ordonanței nr. 2/2000 

privind expertiza judiciară. 

7. Unele propuneri vizând restartarea activității Uniunii Profesiilor Liberale din 

România. 

Ordinea de zi a şedinţei din 25 septembrie a inclus următoarele puncte: 

1. Rezolvarea problemei sediului UPLR; 

2. Măsuri privind organizarea celei de a XI-a ediții a Conferinței „Ziua Profesiilor 

Liberale din România” din data de 5 noiembrie 2018. 
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                              ▪ Evenimente pe plan extern 

 

10. Întâlnirea Grupului de coordonare al Proiectului Common Content 

24 septembrie 2018, Bruxelles, Belgia 

 

În data de 24 septembrie 2018 a avut loc la Bruxelles o nouă întâlnire a Grupului de 

coordonare (Steering Group) al Proiectului Common Content, eveniment la care Camera 

Auditorilor Financiari din România a fost reprezentată de Adriana Lobdă, membru al 

Consiliului şi de Diana Săndulescu, din cadrul Executivului. 

Principalele puncte de interes dezbătute în cadrul întâlnirii au vizat: 

 

1. Analizarea raportului de revizuire a auto-evaluării CAFR şi votarea privind 

aplicaţia CAFR ca membru cu drepturi depline în cadrul Proiectului Common Content  

Wolf Boehm  – secretarul Steering Group a informat membrii Steering Group asupra 

aplicării CAFR ca membru cu drepturi depline în Common Content şi asupra procesului de 

conformitate cu cerinţele Common Content. De asemenea, Paul Hurks – membru Steering 

Group şi membru în Compliance Committee, a descris elementele cheie ale raportului de 

revizuire. 

S-a procedat la analizarea celor 8 părţi ale self-assessmentului. În acest context, în 

cadrul fiecărei părţi, membrii Steering Group au adresat întrebări reprezentanţilor CAFR, 

care au explicat aspecte referitoare la testul de acces la stagiu, la programul de stagiu, la 

examenul de competenţă, cât şi elemente legate de pregătirea profesională continuă. 

Pe baza probelor obţinute de echipa de revizuire şi în urma discuţiilor din cadrul 

întâlnirii, s-a concluzionat faptul că programul de calificare al CAFR respectă cerinţele 

Common Content, fiind necesare acţiuni de remediere, în special pentru concordanţa cu IES 5 

(acţiuni asupra programului de stagiu şi al evaluărilor efectuate de îndrumătorii de stagiu). 

Votul pentru aderarea CAFR ca membru cu drepturi depline în cadrul Proiectului 

Common Content a fost în unanimitate „pentru”. 

 

2. Participarea reprezentanţilor Institutelor din Suedia şi Portugalia în calitate de 

observatori  

În cadrul acestei întâlniri au fost invitaţi să participe în calitate de observatori şi 

potenţiali viitori asociaţi ai proiectului, reprezentanţi ai Institutelor din Suedia si Portugalia, 

care au prezentat pe scurt programul lor de calificare. 

 

3. Desemnarea unui membru al CAFR pentru Comisia de Educaţie 

În cadrul discuţiilor referitoare la strategia Common Content, s-a reluat în discuţie 

tema desemnării reprezentanţilor în Comisia de Educaţie (Education Committee). 

Preşedintele Steering Group, Hans van Damme, a precizat că, având în vedere că România a 
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fost admisă ca membru cu drepturi depline, până la următoarea întâlnire, CAFR trebuie să 

desemneze un membru în această Comisie. 

 

4. Desemnarea unui nou membru în Oversight Committe  

S-a votat numirea lui Patrick Van Impe, reprezentant al IBR-IRE, în cadrul Oversight 

Committee. 

 

5. Prezentare susţinută de World Bank  

Alfred Borgonovo, Senior Financial Management Specialist la World Bank a susţinut o 

prezentare referitoare la Centrul pentru Reformă în Raportarea Financiară (en. CFRR). CFRR 

oferă o gamă largă de servicii de cunoaștere, de convocare și de dezvoltare a capacității în 

sprijinul reformei raportării financiare, al consolidării instituționale și al diseminării bunelor 

practici în domeniul raportării financiare și al auditului. Ca parte a practicii globale a 

guvernării Băncii Mondiale, CFRR sprijină țările din Europa și Asia Centrală să adopte și să 

implementeze standarde de raportare financiară de înaltă calitate ca element-cheie al 

sistemelor puternice de guvernanță corporativă. 

 

6. Prezentare susţinută de IFAC 

Prezentarea a fost susţinuta de Joseph Bryson – Director de Dezvoltare şi Calitate în 

cadrul IFAC, asistat de Maria Chuvasheva - Senior Technical Manager, Quality and 

Development. Acest departament de Dezvoltare şi Calitate supraveghează dezvoltarea și 

implementarea Programului de Compatibilitate a Membrilor, procesul de admitere a 

membrilor și crearea capacităților profesionale de organizare contabilă, îndrumare și sprijin 

atât pentru organizațiile membre potențiale, cât și pentru cele existente. 
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11. Al 22-lea Congres Internaţional al Asociaţiei Contabililor şi Auditorilor din 

Republica Srpska 

19-21 septembrie 2018, Banja Vrucica, Republica Srpska 

 

În perioada 19-21 septembrie 2018, la Banja Vrucica, Republica Serbia, a avut loc al 22-

lea Congres Internaţional al Asociaţiei Contabililor şi Auditorilor din Republica Srpska, cu 

tema „A patra revoluţie tehnologică – provocare sau ameninţare pentru profesia contabilă şi 

de audit?” 

La eveniment au participat reprezentanţi ai organismelor profesionale din Europa, 

Camera Auditorilor Financiari din România fiind reprezentată de prof. univ. dr. Ion 

Mihăilescu, auditor de onoare, fost preşedinte al Camerei. 

În mesajul de salut adresat participanţilor din partea Consiliului CAFR, dl. Mihăilescu 

a precizat: „Dorința organismului nostru profesional este de a continua colaborarea în bune relații, în 

interesul membrilor noștri și al economiilor naționale, mai ales într-o perioadă în care rolul 

organismelor profesionale este pus sub semnul întrebării, iar instituțiile europene tind să îl modifice în 

favoarea autorităților de supraveghere. Acum, mai mult ca niciodată, este mai important ca 

organismele profesionale din țările UE să rămână unite și să reprezinte adecvat nevoile membrilor lor”. 

 

Lucrările Congresului s-au desfăşurat sub forma a trei sesiuni, care au avut drept teme 

principale:  

„Principiul funcţionalităţii ca bază a raportării financiare”, „Influenţa dezvoltării 

digitale asupra contabilităţii, a auditului intern şi extern şi a credibilităţii raportărilor 

financiare”, „Provocări, tendinţe şi perspective ale finanţelor moderne şi banking”. 
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12. Întâlnirea CRPG din cadrul Accountancy Europe 

19 septembrie 2018, Bruxelles, Belgia 

 

În data de 19 septembrie 2018, la Bruxelles, s-a desfăşurat întâlnirea Corporate 

Reporting Policy Group (CRPG), din cadrul Accountancy Europe. 

Camera Auditorilor Financiari din România a fost reprezentată la lucrări de Mihaela 

Toma, membru al Consiliului. 

Cele mai importante subiecte discutate s-au referit la: 

1.  Accountancy Europe se angajează să respecte toate legile, inclusiv pe cele privind 

concurenţa, iar nerespectarea acestor legi poate avea consecinţe extrem de grave pentru 

Accountancy Europe şi pentru membrii săi. Aşadar respectarea conţinutului acestei politici 

este obligatorie pentru toți membrii și participanții la activităţile Accountancy Europe. 

2.  Ca urmare a întâlnirii din luna Iunie 2018, s-a făcut o verificare a performanţelor 

privind raportarea publică de către companii legate de: 

      - Investiţiile pe termen lung; 

      - Contabilitatea valorii juste (întâlniri EFRAG); 

      - IFRS-uri; 

      - Digitalizare; 

      - Audierea publică din Noiembrie 2018 a CE;  

      -  Raportarea integrată. 

De asemenea, s-au trecut în revistă strategiile prioritare ale CRPG, obiectivul principal 

fiind utilizarea la scară largă a rapoartelor nefinanciare şi a rapoartelor integrate. 

3.  A fost prezentat un material elaborat şi prezentat de Jyoti Banerjee, Cofondator al 

Fronesys, despre fluxurile în schimbare a informaţiilor despre performanţa corporaţiilor, în 

care se atrage atenţia asupra modului în care se vor face raportările corporative în noul 

context al digitalizării.  

4.  Prezentarea raportului ICAS despre viziunea de raportare corporativă, despre 

redarea încrederii şi relevanţei pentru viitorul raportării corporative. 

Punctul de plecare al raportului îl constituie faptul că, raportarea corporativa trebuie 

să răspundă provocărilor cu care se confruntă astăzi afacerile: inovaţie tehnologică, 

necesitatea unor modele durabile de afaceri şi de investiţii pe termen lung.  ICAS urmăreşte 

îmbunătăţirea formei şi a conţinutului rapoartelor pentru a evalua mai bine gestionarea 

administrării şi pentru a ajuta la luarea unor decizii mai bune de către investitori. Modelul 

propus constă în:  

a). „Strategy report” – un raport care trebuie să conţină: planul de afaceri, strategia pe 

termen lung, gestionarea riscurilor, principalele riscuri şi atenuări identificate, politicile şi 

principiile guvernanţei, politica şi structura remunerării executive, informaţiile de 

prospectare.  
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b). „Performance report” – un raport care să cuprindă: valorile de performanţă pentru 

perioada în raport cu obiectivele, detalii despre modul în care driverele de valoare au fost 

menţinute sau îmbunătăţite în timpul perioadei, gradul în care riscurile au fost atenuate, cum 

au fost aplicate politicele de guvernare. 

Beneficiile unor astfel de rapoarte: 

- Repere relevante pentru evaluarea responsabilităţilor directorilor; 

- Creşterea eficienţei pentru companii şi investitori în furnizarea şi accesarea de 

informaţii; 

- Îmbunătăţirea transparenţei; 

- Furnizarea de informaţii relevante pentru diferite grupuri de stakeholderi. 

7.  Definirea la nivelul Uniunii Europene a PIE, rolul entităţilor de interes public, cum 

trebuie să abordam entităţile de interes public. 
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13. Adunarea membrilor Accountancy Europe 

27 septembrie 2018, Londra, Marea Britanie 

 

În data de 27 septembrie 2018, s-a desfăşurat la Londra Adunarea membrilor 

Accountancy Europe (AE). La eveniment au participat reprezentanţi ai organismelor 

profesionale membre ale AE, Camera Auditorilor Financiari din România fiind reprezentată 

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

prim-vicepreşedinte al Consiliului.  

Cele mai importante subiecte incluse în agenda întâlnirii au vizat: 

 

1. Alegerea următorului vicepreşedinte 

În luna decembrie 2018, mandatul preşedintelui, Edelfried Schneider, ajunge la final. 

Aşadar, vicepreşedintele, Morten Speitzer, va deveni noul preşedinte al Accountancy 

Europe. 

Conform Constituţiei Accountancy Europe, următorul vicepreşedinte pentru mandatul 

2019-2020 ar trebui numit de Adunarea membrilor statutari la data de 12 decembrie 2018. 

Rolul vicepreşedintelui este de a substitui preşedintele ori de câte ori este necesar. La 

terminarea mandatului preşedintelui, vicepreşedintele devine preşedinte, fără a aduce 

atingere dispoziţiilor relevante din Regulamentul intern. Prin prisma funcţiilor pe care le 

îndeplinesc, preşedintele şi vicepreşedintele acţionează în interesul colectiv al membrilor 

Asociaţiei şi în interesul profesiei europene, independent de orice alt Membru sau stat. 

 

2. Implicaţiile „Brexit” asupra cooperării în cadrul profesiei europene de audit 

La 26 iunie 2018, Accountancy Europe a publicat „Implicaţiile Brexit-ului asupra 

cooperării în cadrul profesiei europene de audit”; a se vedea link-ul. 

Publicaţia evidenţiază aspecte problematice legate de reglementarea şi furnizarea de 

servicii de audit statutar după Brexit, în special cu privire la valabilitatea juridică a raportului 

de audit (de grup) pentru companiile SEE, care sunt emitente de valori mobiliare pe pieţele 

reglementate din Regatul Unit al Marii Britanii. Într-adevăr, pentru grupurile din UE, cu 

societăţi-mamă şi filiale din diferite state membre ale UE, inclusiv Marea Britanie, există o 

practică foarte comună ca auditorii locali ai unei firme din cadrul reţelei să efectueze auditul 

entităţilor locale, iar auditorul grupului/societăţii-mame se bazează pe activitatea auditorilor 

locali şi revizuiesc documentele acestora de lucru. În general, aspectele problematice sunt: 

- aprobarea și înregistrarea auditorilor și a firmelor de audit;  

- schimbul de documente de lucru ale auditului; 

- accentul pe inspecţii şi revizuiri ale asigurării calităţii;  

- cooperarea dintre autoritățile competente în materie de investigații și sancțiuni; 

https://accountancyeurope.sharepoint.com/Working%20Together/Governance%20Matters%20-%20Constitution%20and%20Internal%20Rules%20-%20IR%20revised%20180621.pdf
https://www.accountancyeurope.eu/audit/implications-of-brexit-on-cooperation-within-the-european-audit-profession/
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- cooperarea transfrontalieră între autoritățile competente cu privire la inspecții, 

investigații și sancțiuni. 

 

 

3. Firmele de contabilitate transfrontaliere  

Articolul 3 din Directiva privind auditul statutar se referă la regulile de aprobare, 

deţinere şi gestionare pentru firmele de audit şi auditorii statutari: 

▪ Statele membre trebuie să desemneze autorităţi competente pentru aprobarea 

firmelor de audit şi a auditorilor statutari care îşi desfăşoară activitatea în „statul de origine” 

şi în alt stat membru „gazdă”. 

▪ Pentru firmele de audit care desfăşoară activităţi de audit la nivel transfrontalier este 

necesară înregistrarea în statul membru gazdă, precum şi în statul membru de origine.  

▪ Firmele de audit pot fi aprobate numai atunci când îndeplinesc următoarele condiții: 

- entităţile care efectuează auditul statutar în numele firmei de audit sunt aprobate în 

statul membru în cauză;  

- majoritatea drepturilor de vot în cadrul firmei sunt deținute de firme de audit și de 

auditori care sunt aprobaţi în orice stat membru, sau de entităţi care îndeplinesc condițiile de 

bună reputație, educaţie şi experienţă prevăzute în Directivă pentru a dobândi calitatea de 

auditor statutar; 

▪ Majoritatea membrilor consiliului de administraţie al firmei – până la maximum 75% 

dintre aceştia – trebuie aprobaţi în acelaşi mod. 

▪ Articolul 45 stabilește cerințele care trebuie îndeplinite pentru ca o firmă de audit 

dintr-o terţă ţară să fie înregistrată într-un stat membru, pe baza echivalenţei normelor de 

aprobare, deţinere şi gestionare. 

 

4. Importanța recunoașterii reciproce a cadrului de reglementare pentru auditul 

statutar și firmele de contabilitate transfrontalieră: Marea Britanie și alte state membre ale 

UE  

▪ Se ştie că două dintre cele mai importante rețele internaționale de contabilitate şi-au 

înregistrat firmele de audit ca parteneriat paneuropean în Marea Britanie, cu drepturi de 

proprietate deţinute de auditorii înregistraţi în UE din mai multe state membre ale UE. 

Această înregistrare se realizează la un organism profesional din Regatul Unit (oricare dintre 

organismele membre ale Regatului Unit), care funcţionează ca organism de supraveghere 

recunoscut în Regatul Unit. 

▪ S-a luat legătura cu Grupul European de Contact (GEC) pentru contribuţii şi opinii în 

această privinţă. Răspunsul a indicat faptul că GEC nu a abordat aceste aspecte, dar va 

încerca să le soluţioneze şi să revină cu un răspuns la Accountancy Europe [actualizat la 3 

septembrie 2018]. 

▪ S-a luat legătura cu Grupul European al Rețelelor și Asociațiilor Internaționale de 

Contabilitate (EGIAN) pentru contribuţii şi opinii în această privinţă. EGIAN a răspuns că, 

deși există un interes în această privinţă, nu există discuții active legate de Brexit pentru 

moment [actualizat la 3 septembrie 2018]. 
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▪ După Brexit, în absența unui temei juridic pentru recunoașterea reciprocă prevăzută 

în legislația UE, rețelele de contabilitate care și-au înregistrat firmele de audit ca parteneriate 

paneuropene în Regatul Unit vor trebui să-și restructureze în mod legal parteneriatul în afara 

Regatului Unit pentru a se conforma cu regulile de proprietate ale celor 27 state membre UE. 

În funcție de cerințele din Regatul Unit după Brexit, această cerinţă ar putea să se solicite şi în 

Marea Britanie. 

▪ După Brexit, în absența unui temei juridic pentru recunoașterea reciprocă prevăzută 

în legislația UE, structura juridică a acestor centre de servicii partajate ar putea fi reanalizată. 

 

5. Un alt capitol al agendei întâlnirii a inclus discuţii privind: 

- Prezentarea generală a bugetului, comparativ cu anul 2017;  

- Prezentarea generală a bugetului pentru 2019; 

- Provocări pentru profesie în anul 2019; 

- Prezentarea strategiei AE pentru perioada 2019-2020; 

- Perspectiva bugetară pentru perioada 2019-2020.  
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14. Atelierele APSF privind tehnologia şi formarea  

28 septembrie 2018, Londra, Marea Britanie 

 

În data de 28 septembrie 2018, la Londra, s-au desfăşurat trei Ateliere de lucru privind 

tehnologia şi formarea  Accountancy Profession Strategic Forum (APSF), din cadrul ICAEW. 

La întâlnirea de lucru au participat reprezentanţi ai organismelor profesionale membre 

ale ICAEW, Camera Auditorilor Financiari din România fiind reprezentată de dr. Ciprian 

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

vicepreşedinte al Consiliului. 

Atelierul 1 – „Modernizarea parcursurilor educative şi a calificărilor profesionale” 

Punctele principale ale discuţiilor din cadrul acestui atelier au vizat:  

1. Scurtă recapitulare pe marginea discuţiilor APSF şi a grupului propus de educaţie. 

2. Discuţii deschise privind perspectivele organismului naţional, axate pe provocările 

cheie legate de educație și formare profesională în piaţa naţională. În acelaşi timp, s-au 

analizat domeniile în care această cooperare internațională ar putea ajuta la depășirea 

provocărilor. 

3. Schimbul de experienţă ICAEW din perspectiva parteneriatelor actuale, inclusiv 

Common Content. Sunt considerate puncte-cheie în redefinirea calificărilor profesionale 

următoarele: 

- Crearea unei viziuni clare a ceea ce se obţine în urma calificării profesionale; 

- Identificarea rezultatelor obţinute pe termen scurt şi mediu; 

- Ierarhizarea misiunilor cu persoanele responsabile cu aprobarea modificărilor; 

- Asigurarea resurselor şi a angajamentului din partea Institutului. 

4. Exemple practice asupra modului în care cooperarea poate fi dezvoltată. 

Scop: Să existe flexibilitate și să păstreze relevanţa într-o lume în rapidă schimbare 

(programe de pregătire, scutiri, metode de evaluare). 

Metodă: Împărtășirea experiențelor și colaborarea în parteneriat (corelarea 

programelor, taxe și legi relevante, evitarea suprapunerii). 

 

De asemenea, s-au purtat discuţii preliminare referitoare la potenţialele forme de 

cooperare între organisme pentru: 

- schimbul de opinii cu privire la strategiile de modernizare a ofertelor de calificare 

profesională și de colaborare mai eficientă cu partenerii naționali (de exemplu, universități și 

autorități de reglementare); 

- schimbul de opinii privind metodologiile de elaborare a programelor de pregătire, a 

evaluărilor, a formării etice și a dezvoltării competențelor (inclusiv o mai mare utilizare a 

scenariilor sau a studiilor de caz); 
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- schimbul sau dezvoltarea în comun a componentelor care sunt similare în toate țările 

(de exemplu elemente legate de evoluţia digitală). 

 

Atelierul 2 – „Schimbările digitale şi standardele internaţionale – sprijinirea în 

practică a membrilor”. 

Dezbaterile din cadrul acestui atelier s-au axat pe sprijinirea membrilor ICAEW în 

gestionarea schimbărilor digitale şi în aplicarea standardelor internaţionale. Astfel, au fost 

discutate subiecte legate de: 

1. Aspecte problematice care derivă din schimbările digitale şi pentru care membrii 

necesită  îndrumare și asistență  

- Prezent: automatizare, extragerea datelor; 

- În viitor: inteligenţa artificială, drone, blockchain; 

- Automatizarea procesului de respectare a procedurilor; 

- Conceptul de cloud computing; 

- Digitalizarea taxelor; 

- Viitorul auditului; 

- Monede virtuale. 

2. Aspecte problematice care derivă din aplicarea standardelor internaționale şi pentru 

care  membrii necesită îndrumare și asistență  

- Raportarea extinsă a auditorului;  

- Auditarea estimărilor contabile;   

     - Scepticismul profesional. 

3. Parteneriatul cu ICAEW în vederea sprijinirii membrilor 

- Sprijinirea eficientă a membrilor în ce priveşte standardele internaţionale prin: 

 Sprijinirea organismelor profesionale internaționale de contabilitate, a întreprinderilor 

şi a firmelor; 

 Servicii flexibile de abonament pentru societăţi, oferind membrilor suport tehnic şi 

posibilitatea formării profesionale continue ; 

 Acces la cerere la resurse sigure, practice, de înaltă calitate și exclusive. 

- Produse de bază digitale: 

- Platforme tehnice care acoperă module referitoare la inteligenţa artificială, 

blockchain, securitatea cibernetică, date şi Excel; 

- Articole şi bloguri; 

- Ghiduri practice; 

- Documentare şi seminarii online; 

- Ghid de utilizare Excel; 

- Informări online periodice pentru abonaţi. 

 

Atelierul 3 – „Tehnologia în Associate Chartered Accountant (ACA)” 
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15. Întâlnirea Audit Assurance Policy Group din cadrul Accountancy Europe 

25 septembrie 2018, Londra, Marea Britanie 

 

În data de 25 septembrie 2018 a avut loc la Londra întâlnirea Audit Assurance Policy 

Group (AAPG) din cadrul Accountancy Europe. 

La eveniment au participat reprezentanţi ai organismelor profesionale membre ale AE, 

printre care şi Camera Auditorilor Financiari din România, care a fost reprezentată de 

Monica Ştefan, membru al Consiliului. 

Cele mai importante aspectele discutate în cadrul întâlnirii şi care aduc elemente de 

noutate în domeniu au fost:  

1. Monitoring Grup analizează în detaliu maniera de implementare şi funcționalitatea 

organismelor de supraveghere create la nivelul UE pentru punerea în aplicare a prevederilor 

Directivei privind modificarea auditului. Monitoring Grup şi Organismul Superior de 

Supraveghere european au avut deja o serie de întâlniri, în cadrul cărora Grupul de 

Monitorizare argumentează că maniera de implementare a fost rapidă şi fără un efect de 

corectare în acest timp a calității serviciilor de audit – a se vedea cazurile recente de fraudă în 

Europa şi în UK, în special. 

Grupul consideră că e foarte important ca din aceste organisme sa facă parte membri 

practicanți ai profesiei şi nu doar teoreticieni.  Astfel, Grupul de Monitorizare lucrează la un 

raport de evaluare şi este posibil să se ajungă la o revizuire completă a Directivei şi a manierei 

de funcționare a acestor organisme de supraveghere.  

2. La nivelul Accountancy Europe se caută argumente şi analize pentru a informa şi a 

pregăti, într-o manieră documentată, procesul de revizuire a Directivei 56/UE/2014. Până în 

prezent, zonele de focus pe care Accountancy Europe le propune pentru analiză şi 

documentare într-un material adresat Comisiei Europene sunt:  

a). Calitatea auditului (statutar, PIE, non-PIE etc.); 

b). Structura pieţei de audit (concentrare, independenţă şi servicii non-audit);  

c). Maniera de guvernanţă corporativă a firmelor de audit (în special posibilele efecte 

ale despărţirii Big 4 la un rang secundar mult mai larg).  

3. Definirea PIE la nivel european şi chiar internațional întrucât această preocupare 

apare acum şi în noul Cod de Etică şi Conduită pe care IESBA l-a propus spre discutare şi 

care ar putea intra în vigoare în Iunie 2019. 

4. S-au discutat modificările vizând ISCQ 1, ICSQ 2 şi ISA 200 – care se vor propune 

spre dezbatere spre finalul anului 2018 şi va fi apreciată orice propunere (nu se vor mai numi 

„de control” ci se vor numi „de management”, deoarece ele se referă la maniera de organizare 

internă a unui cabinet de audit).  

5. S-au discutat implicațiile ISA 540 / 315 asupra SME’s întrucât acestea sunt standarde 

aplicabile tuturor, nu numai băncilor.  
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 NOUTĂŢI EDITORIALE 

 

16. Revista „Audit Financiar” nr. 3/2018 

Din cuprins: „Este posibil ca standardele contabile să servească interesul public?”, 

„Factorii determinanţi ai amânării auditării: indicatorii din sectorul producător din 

Indonezia”, „O analiză interdisciplinară cu instrumente data mining şi de vizualizare a 

datelor aplicate pe serii de timp multiple şi multi-sursă – Cazul fondului forestier din 

România”, „Importanţa auditului financiar-contabil în identificare activităţilor infracţionale 

din domeniul economic”, „Comunicarea etică în audit”, „Efectul guvernanţei corporative şi al 

calităţii angajamentelor asupra numerarului corporativ deţinut: studiu al companiilor 

producătoare listate la Bursa de Valori din Indonezia”. 

 

 

 

 


