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 ŞTIRILE EDIŢIEI 

 

Preocupări ale conducerii executive ale CAFR pentru extinderea pieţei de audit 

1. Întâlnire cu preşedintele Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale 

11 septembrie 2019 

 

Una dintre activităţile prioritare ale conducerii executive a Camerei în sprijinul 

membrilor este extinderea pieţei de audit.  

În acest context, ca urmare a propunerii CAFR, în data de 11 septembrie 2019, s-a 

desfăşurat o întâlnire de lucru între preşedintele Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale 

(ANRM) – dl. Gigi Dragomir şi dr. Ciprian Mihăilescu – preşedintele Consiliului Camerei şi 

Adrian Popescu – secretar general. 

Întâlnirea a avut drept scop identificarea coordonatelor în vederea stabilirii unor relaţii 

de colaborare între cele două instituţii, pentru a veni în sprijinul nevoilor ANRM. 

 

Vom reveni cu detalii. 

 

 

 

2. Întâlnire cu Ministrul Fondurilor Europene 

17 septembrie 2019, Bucureşti 

 

În data de 17 septembrie 2019 a avut loc la Ministerul Fondurilor Europene, o nouă 

întâlnire de lucru între Ministrul Fondurilor Europene Roxana Mânzatu, Vladimir 

Rovinţescu director general al Autorităţii de Management pentru Programul Operaţional 

Capital Uman, Oana Năstase, şeful de cabinet al  ministrului, Mihaela Toader, secretar de 

stat şi reprezentanţi ai conducerii CAFR, respectiv dr. Ciprian Mihăilescu, preşedinte şi 

Adrian Popescu, secretar general, împreună cu Şerban Vasiliu, auditor financiar. 

Întâlnirea a constituit o continuare a discuţiilor anterioare avute în cursul lunii iulie, 

pentru identificarea parametrilor care pot sta la baza stabilirii unor noi relaţii de colaborare 

între cele două instituţii, cu beneficii pentru ambele părţi. 

 

Vă vom ţine la curent cu evoluţia şi rezultatul convorbirilor. 
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3. Întâlnire cu preşedintele Autorităţii Electorale Permanente 

28 august 2019, Bucureşti 

 

În data de 28 august 2019, la iniţiativa Camerei Auditorilor Financiari din România s-a 

desfăşurat o întâlnire între reprezentanţii conducerii Camerei, respectiv dr. Ciprian 

Mihăilescu, preşedinte şi Adrian Popescu, secretar general cu preşedintele Autorităţii 

Electorale Permanente - Constantin-Florin Mituleţu-Buică. 

Întâlnirea a avut drept scop identificarea posibilelor activităţi şi servicii pe care le-ar 

putea presta auditorii financiari pentru o mai bună transparenţă, precum şi pentru sporirea 

încrederii utilizatorilor asupra modului în care sunt folosite fondurile acordate de la bugetul 

de stat partidelor politice. 

Convorbirile purtate au reprezentat un prim pas întreprins pentru stabilirea unor 

relaţii de colaborare între cele două organizaţii, ce urmează a fi concretizate printr-un acord 

de colaborare. 

 

Vom reveni cu detalii. 
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 INFORMATIV PROFESIONAL 

4. Examenul de acreditare a auditorilor financiari organizat de Federaţia Română de Fotbal 

pentru misiuni de audit la cluburile de fotbal 

 

Vă informăm că Federaţia Română de Fotbal organizează examenul de acreditare a 

societăților de audit financiar, care pot efectua misiuni de audit la cluburile de fotbal, în 

conformitate cu cerințele Regulamentului național de licențiere a cluburilor și de fair play 

financiar (Click aici). 

Calendarul desfăşurării examenului le găsiţi accesând următoarele linkuri: 

 Informaţii privind examenul de acreditare a auditorilor financiari 2019 (Click 

aici) 

 Caiet de sarcini în vederea acreditării auditorilor financiari 2019 (Click aici) 

 

 

 

5. Anunţ privind a XII-a ediţie a Conferinţei  

„Ziua Profesiilor Liberale din România” 

 

În data de 5 noiembrie 2019, Uniunea Profesiilor Liberale din România va organiza la 

Sala Panoramic a Hotelului Marshal Garden din Calea Dorobanților nr. 50 B, Sector 1, 

București, cea de a XII-a ediție a Conferinței „Ziua Profesiilor Liberale din România “. 

Tema Conferinței din acest an se referă la „Profesiile liberale și interesul public”, 

aspect care evidențiază rolul și importanța profesiilor liberale pentru societate, precum și 

contextul în care membrii acestora își desfășoară activitatea în vederea realizării binelui 

public. 

La Conferință vor participa reprezentanți ai asociațiilor de profesii liberale care sunt 

sau nu membre ale Uniunii noastre, precum și ai unor autorități publice, instituții și 

organizații relevante pe plan național.  

Un panel va fi dedicat aplicării prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 6/2019 privind 

instituirea unor facilități fiscale în care vor susține prezentări reprezentanți ai Ministerului 

Finanțelor Publice și ai profesiilor liberale de profil. 

 

Pentru toate detaliile click aici 

 

 

https://www.frf.ro/documente-frf/licentiere-fair-play-financiar/
https://www.frf.ro/documente-frf/licentiere-fair-play-financiar/
https://www.cafr.ro/uploads/Informatii%20privind%20examenul%20de%20acreditare%20a%20auditorilor%20financiari%202019-2115.pdf
https://www.cafr.ro/uploads/Informatii%20privind%20examenul%20de%20acreditare%20a%20auditorilor%20financiari%202019-2115.pdf
https://www.cafr.ro/uploads/Caiet%20de%20sarcini%20in%20vederea%20acreditarii%20auditorilor%20financiari%202019-7591.pdf
https://www.cafr.ro/anunt-conferinta-uplr-05-11-2019/
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 PREGĂTIRE PROFESIONALĂ  

6. Cursuri de pregătire în sistem clasic  

Septembrie 2019 

 

În cursul lunii septembrie au început cursurile de pregătire profesională în sistem 

clasic, aferente anului 2019 şi vor continua până în data de 13 octombrie. 

Conform calendarului publicat pe site-ul CAFR, prima etapă a cursurilor s-a desfăşurat 

în intervalul 27-29 septembrie la Bucureşti, respectiv Iaşi. 

Tematica acestor cursuri, însumând 20 de ore de pregătire, a fost aprobată de Consiliul 

Camerei Auditorilor Financiari din România, are la bază propunerile și recomandările de 

teme primite de la auditorii financiari şi include: 

- Audit intern și guvernanță corporativă; 

- Auditul situațiilor financiare interimare - prevederi legale în vigoare (Ordin 

3067/2018); 

- Dosarul prețurilor de transfer și implicații ale recunoașterii interimare ale corecțiilor 

de preț (studiu de caz); 

- Auditul fondurilor europene - prezentare, modele de raportare (ISA 805, ISAE 3000, 

ISRS 4400); 

- ISRS 2400 - definirea termenilor unei misiuni de revizuire și aplicare practică (studiu 

de caz); 

- Etica - comparație între Codul Etic IFAC și prevederile Regulamentului 537; 

- Abordarea ISA-urilor în auditul IMM-urilor; 

- Facilități avansate de gestiune a datelor din domeniile financiar-contabil și de audit, 

utilizând instrumente Excel – continuare; 

- Contabilitatea stocurilor; 

- Contabilizarea activelor cu ciclu lung de fabricație.  

La București, cursurile au avut loc la Academia de Studii Economice și au fost deschise 

de conf. univ. dr. Gheorghe Ialomițianu, prim-vicepreședinte al Consiliului și de Adrian 

Popescu, secretar general al Camerei. Temele au fost prezentate de următorii lectori: conf. 

univ. dr. Gheorghe Ialomițianu, Adrian Popescu, Adriana Lobdă - membru al Consiliului 

CAFR, Ana Dincă - președintele Comisiei de auditor statutari a CAFR, Adela Șova - auditor 

financiar, prof. univ. dr. Mirela Gheorghe, Alina Făniță - auditor financiar, Silviu Agache - 

inspector principal CMCCCP CAFR și Emilia Iordache.  

La Iași, cursurile au fost găzduite de Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” şi au fost 

deschise de Ioan Grigoriu, vicepreședinte al Consiliului. Temele au fost prezentate de 

următorii lectori: lect. univ. dr. Ioan Bogdan Robu, dr. Gheorghe Rusu - membru al 

Consiliului CAFR, prof. univ. dr. Alexandru Țugui, Adrian Popescu,  conf. univ. dr. 
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Gheorghe Ialomițianu, lect. univ. dr. Florentin Caloian, prof. univ. dr. Costel Istrate și prof. 

univ. dr. Daniel Botez. 

La cursurile de la București au participat 138 de auditori financiari, iar la Iaşi 73.  

Cursurile în format clasic vor continua și în cursul lunii octombrie a.c., locațiile și 

programul fiind disponibile pe site-ul CAFR, la adresa: https://www.cafr.ro/pregatire-

profesionala/ 

 

Cursurile în format e-learning vor fi încărcate pe platforma e-learning în a doua 

jumătate a lunii octombrie 2019, toți membrii Camerei care au optat pentru acest tip de 

pregătire urmând să fie înștiințaţi imediat ce cursurile vor fi disponibile pentru parcurgere. 

 

 

 

 

 

 

   

   

   

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.cafr.ro/pregatire-profesionala/
https://www.cafr.ro/pregatire-profesionala/
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 DIN AGENDA CAFR 

 

                             ▪ Evenimente pe plan intern 

7. Conferinţa internaţională „Viitorul evaluării pentru garantarea creditelor”  

organizată de Asociaţia Naţională a Evaluatorilor Autorizaţi din România, în 

parteneriat cu Asociaţia Română a Băncilor și cu Institutul Bancar Român  

6 septembrie 2019, Bucureşti 

 

În data de 6 septembrie 2019 Asociaţia Naţională a Evaluatorilor Autorizaţi din 

România în parteneriat cu Asociaţia Română a Băncilor şi cu Institutul Bancar Român au 

organizat la Hotel Radisson din Bucureşti, Conferinţa cu participare internaţională având ca 

temă „Viitorul evaluării pentru garantarea creditelor”. 

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

fost reprezentată de dr. Ciprian Mihăilescu, preşedinte. 

În deschidere, Dana Ababei - preşedintele ANEVAR s-a adresat participanților, apoi 

au fost invitaţi să ia cuvântul Nicholas Talbot – CEO al IVSC Comitetul Internațional pentru 

Standarde de Evaluare, organizație care include 130 de asociații membre, dintre care 54 din 

Europa, Oana Bălănescu - expert principal Direcţia Reglementare şi Autorizare BNR și pe 

Krzysztof Grzesik - preşedintele Grupului European al Organizaţiilor de Evaluatori – 

TEGoVA  organizație care include 72 de asociații membre, din 37 de țări. 

Evenimentul a continuat cu prezentările: 

 Sistemul bancar românesc. Perspective privind creditarea și evaluarea garanțiilor 

bancare - Gabriela Folcuț - Director executiv Asociaţia Română a Băncilor; 

 Viitorul evaluării pentru garantarea creditelor - Scott Robinson - MAI, SRA, AI-RRS, 

AI-GRS, Președinte al Appraisal Institute USA 2016; 

 Evaluarea activelor necorporale pentru garantarea împrumutului 2019 - William A. 

Hanlin  - president & CEO Board Member al  International Association of Certified 

Valuation Specialist – IACVS, Canada; 

 Trecem în revistă…10 lucruri și 10 întrebări - Cristina Grigorescu – vicepreședinte 

ANEVAR; 

 Trecutul, prezentul și viitorul evaluării în Mexic - Rodrigo Pena Porchas - președinte 

al Federacion de Colegios de Valuadores – FECOVAL, Mexic; 

 Reglementări internaționale și naționale actuale privind diminuarea riscului de credit 

și evaluarea garanțiilor bancare în Ucraina - prof. dr. Valery V. Yakubovsky -

  MRICS, REV, vicepreședinte PUAVS (Asociația Pan - Ucrainiană a specialiștilor în 

evaluare); 

 Capitalul privat românesc - Sorin Pîslaru - redactor şef Ziarul Financiar; 
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 Evaluarea pentru garantarea împrumutului. Realități spuse și nespuse - Radu Timbuș 

– membru al Comisiei de Etică și Disciplină a ANEVAR. 

Ziua a continuat cu cea de-a 4-a ediție a Galei Premiilor ANEVAR, premii acordate 

personalităţilor şi organizaţiilor care au contribuit activ la evoluţia profesiei de evaluator şi a 

ANEVAR. 

Astfel, premiile au fost acordate după cum urmează: 

- Premiul „Alexandru Gheorghiu” – Mihai Căruntu, senior analyst corporate 

finance,BRD Groupe Societe Generale; 

- Premiul pentru o carieră de valoare – Iulian Ștefănescu, lector ANEVAR 

- Premiul pentru colaborarea remarcabilă cu ANEVAR – TEGoVA (The European 

Group of Valuers' Associations). 

Premiile pentru sprijinirea profesiei de evaluator: 

 ASOCIAȚIA ROMÂNĂ A BĂNCILOR; 

 Adrian Vascu, președinte ANEVAR 2007-2008 și 2014-2015; 

 Ion Mihăilescu, președintele Camerei Auditorilor Financiari din România, între 

2004-2011; 

 Ion Olaru - fost președinte al Filialei Brașov și membru CED. 
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8. Întâlnire profesională la Cluj-Napoca 

26 septembrie 2019 

 

Reprezentanța Regională Cluj-Napoca a Camerei Auditorilor Financiari din România a 

organizat în data de 26 septembrie 2019, la sediul său o întâlnire profesională a auditorilor 

financiari din judeţele arondate, având drept temă: „Auditul valorii juste, cu subtemele, riscul de 

audit și oportunismul managementului, reacții recente ale normalizatorului în audit”.  

La reuniunea auditorilor financiari a participat şi Mircea Mureşan, membru al 

Consiliului, iar lector a fost doamna prof. univ. dr. Adela Diaconu de la Universitatea „Babeş 

Bolyai” din Cluj-Napoca. 

 

 
Principalele aspecte discutate în cadrul întâlnirii au fost:  

 Corecții/retratări ale situațiilor financiare; 

 Standarde de audit; 

 Estimarea valorii juste; 

 Efectul implicării consultanților în evaluare în procesul de auditare a valorii 

juste. 

Întâlnirea a fost interactivă, organizatorii susținând o scurtă prezentare cu privire la 

oportunismul managerului și riscul de audit,  în cadrul căreia s-au punctat anumite aspecte 

importante pentru profesia de auditor financiar.  

În continuare s-au discutat studii de caz, iar la finalul întâlnirii s-a desfăşurat o sesiune 

de întrebări şi răspunsuri.  
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▪ Evenimente pe plan extern 

9. Întâlnirea grupului de coordonare a proiectului Common Content 

2 septembrie 2019, Viena, Austria  

 

În data de 2 septembrie 2019 delegația CAFR compusă din Adriana Lobdă, membru al 

Consiliului CAFR și Adriana Spiridon, şef Compartiment Admitere, Pregătire Continuă și 

Stagiari, a participat la întâlnirea periodică a Steering Group a proiectului Common Content. 

Întâlnirea a fost găzduită de către Camera Evaluatorilor și Auditorilor din Austria, (Kammer 

der Steuerberater und Wirtschaftsprüfer, KSW). 

În cadrul acestei reuniuni a fost aprobată varianta finală a raportului de revizuire a 

Camerei Auditorilor Financiari din România, raport care a stat la baza admiterii sale ca 

membru cu drepturi depline al proiectului Common Content, precum și varianta finală a 

raportului de revizuire a Institutului Contabililor Autorizați din Scoția, ICAS. 

Prin votul exprimat de membrii Steering Group, Ordinul Auditorilor din Portugalia 

(Ordem dos Revisores Oficiais de Contas, OROC) a fost acceptat ca membru asociat.  

Printre subiectele discutate s-au numărat necesitatea actualizării strategiei Common 

Content, componența comitetelor și a grupurilor de lucru, planificarea calendarului 

întâlnirilor aferente anilor 2020 și 2021, acțiunile la nivel european și internațional întreprinse 

de conducerea Common Content și dialogul cu autoritățile de supraveghere a auditului, 

CEAOB și ESMA. 

Delegația CAFR a prezentat situația în materie de educație, acces la profesia de auditor 

financiar și derularea stagiului în activitatea de audit financiar din România, din perspectiva 

celor mai recente evoluții pe plan național. 

Gazdele de la KSW Austria au susținut o prezentare în care au detaliat modul de 

organizare a profesiei contabile și de audit din această țară, insistând asupra pregătirii 

profesionale continue și a accesului la profesie. 
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10. Cel de-al 23-lea Congres al Asociației Contabililor și Auditorilor din Republica Srpska,  

18 – 20  Septembrie 2019,  Banja Vrucica 

 

În perioada 18-20 septembrie 2019, la Banja Vrucica s-a desfăşurat cel de al 23-lea 

Congres al Asociaţiei Contabililor şi Auditorilor din Republica Srpska. 

În vederea continuării bunelor relații de cooperare dintre organismul nostru 

profesional şi cel din Republica Srpska, CAFR a fost invitată să participe la acest eveniment şi 

a fost reprezentată de prof. univ. dr. Ion Mihăilescu – fost preşedinte al CAFR şi de Adriana 

Spiridon, şef Compartiment Admitere, Pregătire Continuă și Stagiari. 

Ediţia din acest a Congresului a avut drept temă „Întărirea credibilității profesiei contabile 

-  o obligație pentru protejarea interesului public”. 

Printre participanții internaționali prezenți la această manifestare îi putem menționa 

pe Christine Cloquet - membru al Board-ului Accountancy Europe, Geraldine de Leon - 

director al Departamentului comun de Dezvoltare și Parteneriate Internaționale al celor două 

asociații profesionale din Franța, CNCC și OEC, alături de delegații din Estonia, Bulgaria, 

Macedonia și Serbia. 

Evenimentul a reunit peste 700 de participanți, membri ai SRRRS Republica Srpska, 

reprezentanți ai mediului academic, ai mediului de afaceri și ai celui bancar, precum și 

reprezentanţi ai firmelor mici și mijlocii.  

În cadrul întâlnirii organizate de conducerea SRRRS cu delegațiile internaționale, 

aceștia au subliniat provocarea majoră cu care se confruntă entitățile mici și mijlocii pe plan 

intern: scăderea prețurilor și a cererii pentru serviciile de audit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Page | 12 

   

 

 

 

 ACTUALITĂŢI INTERNAŢIONALE 

Studii, opinii, articole 

11. De ce profesia contabilă atrage tinere talente  
Interviu cu Arjan Brouwer 

 

În acest interviu, Arjan Brouwer, membru al grupului de politici de raportare 

corporativă al Accountancy Europe, analizează motivele pentru care profesia contabilă este 

unică. Inovația, diversitatea, provocarea și interesul public sunt elemente cheie care atrag 

talente tinere. Noua generație de tineri profesioniști și judecata lor sunt cruciale pentru 

viitorul profesiei.  
 

Urmăriți materialul video aici 

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

 

12. Rezolvarea litigiilor fiscale 

„Cum să abordăm dubla impunere” 
Material Accountancy Europe 

 

La 1 iulie 2019, a intrat în vigoare Directiva UE privind soluționarea litigiilor fiscale 

(2017/1852), care instituie un nou proces de soluționare a litigiilor fiscale în UE. Atât statele 

membre, cât și contribuabilii au noi obligații și oportunități în conformitate cu această 

legislație. 

Contabilii, auditorii și consultanţii fiscali ar trebui să fie pregătiți să sprijine 

întreprinderile să parcurgă această procedură și să asigure un rezultat eficient și corect în 

cazurile de impozitare dublă. 

Această analiză oferă o imagine de ansamblu asupra principalelor dispoziții ale noii 

directive care se concentrează pe ceea ce trebuie să facă contribuabilul. Materialul nostru își 

propune să vină în sprijinul contabililor europeni cu cunoștințe care le vor permite să ajute 

clienții contribuabili să facă față unor dispute fiscale duble, navigând prin noile reguli. 

 

Puteţi citi materialul aici 

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

 

 

 

 

https://www.accountancyeurope.eu/professional-matters/why-does-the-profession-still-attract-young-talents/
https://www.accountancyeurope.eu/
https://www.accountancyeurope.eu/publications/tax-dispute-resolution/
https://www.accountancyeurope.eu/
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13. Un CFO extern susține creșterea IMM-urilor 

Ray Baxter - CIMA 

Cu peste 30 de ani de experiență în contabilitate în sprijinul IMM-urilor, Ray Baxter, 

CEO Baxterworld cu sediul în Belfast, Irlanda de Nord, vorbește despre modul în care 

contabilitatea cloud a fost esențială pentru mica sa firmă, sistem de care beneficiază şi clienții 

săi, IMM-urile. 

„Contabilitate în cloud? Este extrem de simplu! 

Am adoptat timpuriu ai contabilitatea în cloud și acum suntem în centrul atenţiei 

profesiei noastre. Este într-adevăr un element foarte simplu pentru baza noastră de clienți, 

pentru care oferim o funcție de finanțare complet externalizată. În prezent, două treimi dintre 

clienții noștri folosesc sistemele de contabilitate cloud, dar sperăm ca în scurt timp procentul 

celor care utilizează acest sistem să ajungă la 100%. 

Contabilitatea în cloud ne oferă acces la software-ul și sistemele de contabilitate și 

finanțare ale unei companii în timp real. Serviciile complete pe care le oferim denotă 

cunoaşterea amănunţită a activităţii clienților noștri. Am devenit CFO-ul lor; un partener 

strategic care îi ajută să crească.”  

 

Puteţi citi întregul articol aici 

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

 

14. Calitatea auditului într-o firmă multidisciplinară 

 

Dezvoltat în parteneriat cu Chartered Accountants Australia și Noua Zeelandă (CA 

ANZ) și Asociația Experților Contabili Autorizați (ACCA), acest raport analizează dovezile 

care înconjoară modelul multidisciplinar și relația acestuia cu calitatea auditului. Raportul se 

bazează pe cele mai importante literaturi academice, politici și opinii ale experților și pe un 

studiu aprofundat al modului în care autoritățile de reglementare din toată lumea 

gestionează riscul. Deoarece utilizatorii rapoartelor corporative solicită mai multe informații 

cu privire la o gamă mai largă de probleme, firmele de servicii profesionale s-au adaptat 

acestei cerinţe. Apariția firmei multidisciplinare este răspunsul la satisfacerea nevoilor 

curente de afaceri și la anticiparea cererilor emergente. 

Raportul arată, prin revizuirea cercetărilor și a altor literaturi conexe, că modelul 

multidisciplinar este unul dintre cele mai bune mecanisme de dezvoltare a competențelor, a 

expertizei și coerenței necesare auditurilor de calitate. Acest raport este menit să contribuie în 

mod constructiv la dezbaterea internațională privind modelul de afaceri al firmelor 

multidisciplinare și auditorii care furnizează servicii non-audit. 

 

Pentru raportul complet click aici 

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

 

https://www.accountancyeurope.eu/professional-matters/an-external-cfo-supports-sme-growth/
https://www.accountancyeurope.eu/
https://www.ifac.org/system/files/publications/files/Audit-Quality-in-a-Multidisciplinary-Firm.pdf
https://www.ifac.org/


 

 

Page | 14 

   

 

                                       

 NOUTĂŢI EDITORIALE 

15. Revista Audit Financiar nr. 3/2019 

 

A apărut revista Audit Financiar nr. 3/2019 în al cărei sumar puteţi regăsi următoarele 

articole: „Evaluarea comparabilităţii informaţiei financiare cu ajutorul datelor de panel”, 

„Auditul intern în era transformării continue. Sondaj de opinie a auditorilor interni din 

România”, „Studiu comparativ cu privire la organizarea auditului public intern în Albania şi 

România”, „Aspecte privind modificarea coordonatelor raportului auditorului independent. 

Cazul entităţilor de interes public”, „Influenţele mecanismului de guvernanţă corporativă 

asupra performanţei financiare a unei companii”, „Influenţa criptomonedei Bitcoin asupra 

pieţei de capital din România”, „Analiza relaţiei contabilitate – dezvoltare sustenabilă. Rolul 

profesiei contabile asupra dezvoltării sustenabile”. 

 
 

Revista este publicată pe site-ul CAFR, secţiunea Publicaţii. 

Pentru acces rapid click aici 

https://auditfinanciar.cafr.ro/2019/08/14/numarul-155-3-2019-3/

