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 ŞTIRILE EDIŢIEI 

 

 
1. Al VI-lea Congres al Profesiei de Auditor Financiar din România 

„Două decenii de maturitate a profesiei de auditor financiar în România – 

trecut, prezent şi viitor” 

25 octombrie 2019, Bucureşti 

Camera Auditorilor Financiari din România a aniversat în data de 25 octombrie 2019 în 

cadrul celui de-al VI-lea Congres al Profesiei de Auditor Financiar din România, 20 de ani de 

la înființarea profesiei de auditor financiar din țara noastră. La eveniment au participat peste 

300 de profesioniști ai auditului financiar din țară și din cadrul unor organisme 

internaționale.  

Ediţia din acest an a Congresului a avut drept temă: „20 de ani de maturitate a 

profesiei de auditor financiar în România – trecut, prezent şi viitor” iar în cadrul lucrărilor 

au fost dezbătute teme de strictă actualitate pentru profesie, precum reglementarea și 

digitalizarea, de natură să schimbe profund mijloacele prin care auditorii financiari vor 

continua să deservească interesul general al societății. 

Manifestarea a reunit lideri în domeniul financiar, reglementatori, auditori şi lideri de 

afaceri într-un eveniment de afaceri de clasă globală cu o tematică ce a excedat actualitatea. 

Subiectele abordate în cadrul discuţiilor au vizat tehnologizarea şi digitalizarea, 

reglementarea şi aşteptările societăţii; etica şi valorile morale în audit; valoarea adăugată de 

auditor firmelor mici şi mijlocii; cercetarea ştiinţifică în domeniul auditului. 

La eveniment au luat parte, alături de auditori financiari, membrii Consiliului Camerei 

şi membrii Comitetului Ştiinţific al Congresului, numeroase personalităţi ale profesiei din 

ţară, reprezentanţi ai unor instituţii publice, ai unor organizaţii profesionale partenere, ai 

mediului academic şi ai celui de afaceri, precum: Alexandru Petrescu, ministrul 

Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale, Mihai Busuioc, preşedintele Curţii de Conturi a 

României (CCR), Costel Tănase CCR,  Oana Iacob, secretar de stat în cadrul Ministerului 
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Finanţelor Publice (MFP), Emilia Iordache MFP, Dan Manolescu, preşedintele Camerei 

Consultanţilor Fiscali, Daniel Marius Staicu, preşedintele Oficiului Naţional de Prevenire şi 

Spălare a Banilor (ONPCSB), Adrian Vascu, preşedintele Uniunii Profesiilor Liberale din 

România (UPLR), Angela Guran, director – Direcţia de strategie şi stabilitate financiară din 

cadrul ASF, Marius Vorniceanu, membru reprezentant al ONPCSB la CCR, Dana Ababei, 

preşedintele Uniunii Naţionale a Evaluatorilor din România, Constantin Anton, preşedintele 

Asociaţiei Române de Franciză, Niculae Bălan, preşedintele Uniunii Naţionale a 

Practicienilor în Insolvenţă, Emilia Decu, consilier în cadrul Agenţiei Naţionale de Cadastru 

şi Publicitate Imobiliară, Ruxandra Bilius, preşedintele Asociaţiei Auditorilor Interni din 

România, Sorin Lazăr, preşedintele Comisiei de Buget, finanţe şi bănci a Camerei Deputaţilor, 

Constantin-Florin Mituleţu-Buică, preşedintele Autorităţii Electorale Permanente, Elena 

Dumitraşcu, Banca Naţională a României, Vasile Răileanu, prorector al Academiei de Studii 

Economice din Bucureşti, Gabriel Lidia Tănase, ASE, Andreia Stanciu, director ACCA 

Europa de Sud-Est.  

Au onorat Congresul prin prezenţă şi participare la lucrări o serie de invitaţi străini, 

precum: Florin Toma, preşedinte Accountancy Europe, Martin Manuzi, director regional 

Europa, ICAEW, Hans van Damme preşedintele Common Content, Alain Burlaud, membru 

al Grupului de coordonare al Common Content, Paul Thomson, director EFAA, Dragan 

Mikerevic, preşedinte AAARS Republica Srpska, Dejan Mikerevic, preşedintele Comitetului 

pentru cooperare internaţională din cadrul AAARS Republica Srpska, Dmitry Yakovenko, 

preşedinte de onoare al NIPA Samara, Rusia, Mstislav Yakovenko preşedintele comisiei de 

etică din cadrul NIPA Samara, Rusia, Ingrida Pūrienė, preşedinte şi Marius Lanskoronskis, 

director al Camerei Auditorilor din Lituania, Georgeta Covaliuv Rusu, preşedinte şi Natalia 

Zlatina, director - ACAP Republica Moldova, Barbara Misterska Dragan, preşedinte şi 

Joanna Plazcek director executiv, PIBR, Liliana Lazari, şef Departament Contabilitate, audit 

şi analiză economică şi Lilia Grigoroi, decanul facultăţii Contabilitate – ASEM Republica 

Moldova, James Barbour, Director, Policy Leadership - ICAS, Boyko Kostov, fost preşedinte 

al Institutului Contabililor Publici Autorizați din Bulgaria, Maggie McGhee, Executive 

Director, Governance – ACCA, Geraldine de Leon, director DDPI, CSOEC, Franţa. 

Amploarea şi importanţa evenimentului, prin subiecte şi participare au suscitat 

interesul reprezentanţilor mass-media, care au ţinut să facă cunoscute publicului larg câteva 

aspecte din activitatea auditorilor financiari.  

Astfel, în data de 17 octombrie dr. Ciprian Teodor  Mihăilescu, preşedinte şi Adrian 

Popescu, secretar general al Camerei au fost invitaţi la Canalul „Profit.ro”, unde au discutat 

cu Radu Soviani despre viitorul profesiei, proiectele în curs ale CAFR şi despre activitatea 

auditorilor în sprijinul interesului public. Înregistrarea emisiunii poate fi vizionată aici. 

În ziua Congresului, în cadrul unui interviu acordat postului B1TV, dr. Ciprian 

Teodor Mihăilescu, preşedintele Camerei a declarat: 

„Sunt 20 de ani, pe care îi aniversăm astăzi, de când această profesie există în România şi, 

implicit organismul profesional Camera Auditorilor Financiari din România. Am considerat tot timpul 

că această profesie îşi are locul în rândul elitei profesiilor liberale şi credem că, în tot acest timp, am 

https://www.youtube.com/watch?v=5yBkZW5iPvI&feature=youtu.be
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reuşit să demonstrăm contribuţia pe care o aduc la dezvoltarea economică a ţării membrilor 

noştri prin activitatea lor. Astfel, serviciile pe care le prestează auditorii financiari contribuie la 

creşterea încrederii utilizatorilor informaţiilor financiare în sănătatea companiilor.” 

 

 
 

Intervievat la rândul său, conf. univ. dr. Gheorghe Ialomiţianu, prim-

vicepreşedintele Camerei a precizat: „Auditorii financiari aduc un plus de valoare pentru că 

în momentul în care formulează o opinie mulţi antreprenori au încredere să investească  într-o 

afacere. Noi trebuie să vedem experienţa ţărilor dezvoltate, întrucât acestea au ajuns la acel 

nivel aplicând practici sănătoase şi corecte şi nu trebuie să venim cu „invenţii româneşti” . 

 

* 

* *  

 

 

Lucrările Congresului au fost moderate de jurnalistul economic Radu Soviani. 
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În deschidere, dr. Ciprian Teodor Mihăilescu, preşedintele Camerei, a adresat 

participanţilor un mesaj de bun venit, din care spicuim: 

 

 

 
 

„Congresul și aniversarea a 20 de ani de existență a profesiei de auditor financiar în România 

reprezintă un moment de referință în primul rând pentru profesia noastră la nivel național dar și la 

nivel internațional având în vederea calitatea CAFR de membru al Federației Internaționale a 

Contabililor (IFAC) și al Accountancy Europe organizație care reprezintă interesele a peste un milion 

de profesioniști. Reglementarea – prima temă a Congresului este de importanță globală în condițiile în 

care la nivel european se pune problema redeschiderii reformei în audit, iar pe de altă parte, 

profesioniștii români, care aniversează 20 de ani de profesie, vor avea acces direct în cadrul 

Congresului la experienţa internațională referitoare la modul complex în care digitalizarea, robotizarea 

și inteligența artificială schimbă auditul și auditorul financiar, alăturându-se celor trei elemente 

subsumate profesionalismului care caracterizează activitatea auditorilor financiari: etica, 

raționamentul profesional și scepticismul profesional’’. 

În continuare, au fost adresate mesaje de felicitare de către reprezentanţi ai 

autorităţilor de reglementare şi ai organismelor profesionale, după cum urmează: Oana Iacob, 

Secretar de stat în cadrul MFP, Florin Toma, preşedintele Accountancy Europe, Angela 

Guran, ASF, Adrian Vascu, preşedintele UPLR, Dana Ababei, preşedintele ANEVAR, Florin 

Jianu, CNIPPMR, Constantin Florin Mituleţu-Buică, preşedintele Autorităţii Electorale 

Permanente, Constantin Anton, preşedintele Asociaţiei Române de Franciză. 

În cuvântul său, Adrian Popescu, secretar general al Camerei a salutat participanţii şi a 

făcut o scurtă trecere în revistă a stadiului de implementare a proiectelor asumate de Cameră 

în sprijinul membrilor, respectiv: actualizarea Ghidului pentru un audit de calitate, Ghidul pentru 

auditul intern, traducerea şi revizuirea Ghidului pentru auditul IMM-urilor emis de IFAC şi 

dezvoltarea unei aplicaţii de audit.  
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Evenimentul a continuat cu un moment festiv organizat cu ocazia Zilei 

Naţionale a Auditorului, în cadrul căruia preşedintele Camerei a adresat felicitări 

tuturor auditorilor financiari şi a înmânat premiile de excelenţă ale revistei „Audit 

Financiar” pentru cele mai bune articole publicate în acest an, autorilor: prof. univ. dr. 

Nicoleta Farcane şi asist. cerc. dr. Delia Deliu, pentru articolul „Mize şi provocări 

privind activitatea auditorului în era blockchain” şi conf. univ. dr. Daniel Botez pentru 

articolul „Studiu comparativ la nivel european privind criteriile care determină obligaţia 

auditării situaţiilor financiare şi modul de organizare a organismului de supraveghere a 

auditului statutar”. 

De asemenea, au fost acordate „Premii pentru cooperare interinstituțională” 

Camerei Consultanților Fiscali şi  Asociației Naționale a Evaluatorilor Autorizați din 

România, precum şi „Premiul pentru rezultate remarcabile și promovarea profesiei la 

nivel național și internațional” dlui. Florin Toma, preşedintele în exerciţiu al 

Accountancy Europe.  

O altă categorie de premii au fost acordate după cum urmează:  

- Premiul de „anduranță” celui mai vechi auditor al CAFR cu activitate şi în 

prezent prof. univ. dr. Marian Anghelache. 

- Premiul „CAFR crede în viitor” -  prof. univ. dr. Vasile Răileanu, prorector 

Academia de Studii Economice din București. 

- Premiul „CAFR crede în viitor” - Cercul de antreprenoriat al Școlii Superioare 

Comerciale „Nicolae Kretzulescu” profesor coordonator Hănțulie Cătălin Constantin. 

Nu în ultimul rând, pentru sprijinul neobosit acordat prin participarea activă la 

grupurile de lucru ale CAFR, au fost oferite diplome următoarelor persoane: Iosif 

Nazarie, Doina Ştefan, Mircea Poenaru,  Vasile Andrian,  Corina Listoschi,  Diana 

Vasilescu,  Luminița Ristea,  Carmen Mataragiu,  Laurențiu Zegrea, Șerban Vasiliu, 

Corina Țibulcă, Ana Ghimpău, Marilena Berheci. 

 

* 

* * 

 

Lucrările Congresului s-au desfăşurat sub forma a două sesiuni în plen şi au 

continuat cu patru ateliere profesionale. 

Astfel, prima sesiune în plen a avut ca subiect principal  „Auditorul viitorului – 

reglementare şi aşteptările societăţii”, iar la discuţiile care au fost moderate de Radu 

Soviani, au participat: Florin Toma - președinte Accountancy Europe, Hans van 

Damme, președinte Steering Group, Common Content, Martin Manuzi, director 

regional Europa, ICAEW, Paul Thompson, director EFAA, Barbara Misterska Dragan, 

președinte PIBR, dr. Ciprian Mihailescu, președinte CAFR, conf. univ. dr. Gheorghe 

Ialomițianu, prim-vicepreședinte CAFR. 
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„Auditorul nu este profesia viitorului, dar viitorul nu va putea fi privit fără un auditor. 

Tehnologia este prima care va transforma auditul, sincer să fiu încă nu știu cum, încă explorăm acest 

lucru. Ceea ce știu însă sigur este următorul lucru: că organisme profesionale precum CAFR au acest 

mandat și această datorie: să pregătească auditorul viitorului iar auditorul nu va fi singur. Ceea ce va 

fi important este ca auditorul viitorului să aibă capacitatea de a conduce o echipă cu aptitudini 

complexe. Este important ca organismul profesional să știe și este în poziția ideală să preia conducerea 

în acest proces pentru că sunt o mulțime de alte meserii care lucrează deja pe aceste domenii. Esențial 

este cine va conduce această transformare’’, a declarat Florin Toma, președintele Accountancy 

Europe. 

„Tehnologia cucerește industriile dar oamenii vor avea întotdeauna rolul crucial în 

luarea  deciziei. Tehnologia nu diminuează rolul auditorului, ci îl redefinește, ba chiar îl potențează, în 

interes public. În ceea ce privește profesia noastră, de auditori financiari, raționamentul și scepticismul 

profesional ne oferă garanții că întotdeauna vom avea chiar un rol mai important în dezvoltarea 

economiei, rol pe care ni-l asumăm în interesul general al societății’’, a menţionat Ciprian 

Mihăilescu, președintele Camerei Auditorilor Financiari din România. 

 

 

În continuare, a doua sesiune în plen a avut ca punct principal de discuţii: „Auditorul 

viitorului – tehnologizare şi digitalizare”. S-au reunit la dezbateri: Alexandru Petrescu, 

Guvernul României, ministrul Comunicațiilor și Societății Informaționale, James Barbour, 

Director Policy Leadership, ICAS, Maggie McGhee, director executiv guvernanță, ACCA, 

Alexandru Lupea, Partner, Assurance, Ernst & Young Assurance Services S.R.L., Ingrida 

Puriene, președinte LAR,  Florentina Șușnea, vicepreședinte CAFR, Mihaela Toma, membru 

al Consiliului CAFR. 
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„Trebuie să extindem competențele digitale pentru auditori pentru că digitalizarea vine 

indiferent că ne place sau nu dar vine cu multe beneficii, inclusiv pentru auditori. Vom intra 

într-o eră a auditului remote, de la distanță, vom trece poate de la eșantion la algoritm, vom 

avea mai multă acuratețe, iar beneficiile vor fi atât pentru dumneavoastră cât și pentru clienții 

auditului financiar’’, a declarat Alexandru Petrescu, ministrul Comunicațiilor și 

Societății Informaționale. 

 

 
 

Ca şi în cadrul primei sesiuni, discuţiile au fost interactive, invitaţii răspunzând 

întrebărilor adresate de Radu Soviani şi punctând principalele aspecte ale temei 

centrale a acestei sesiuni de lucru. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* 

* * 
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După cele două sesiuni în plen, lucrările Congresului s-au desfăşurat în cadrul a patru 

ateliere profesionale astfel: 

 

Atelierul 1 - „Etică, valori morale şi reglementare în auditul financiar” 

Moderatori: Ana Dincă, președinte Comisia de auditori statutari a CAFR şi 

Laura Vorniceanu, vicepreședinte CAFR. 

 

 
 

Temele prezentate şi discutate în cadrul atelierului au fost: 

1. „Contextul actual din Regatul Unit şi câteva reflecţii despre independenţă şi etică ” – 

Martin Manuzi, director regional Europa, ICAEW 

2. „Noutăţi IESBA – Codul etic al profesioniştilor contabil revizuit şi restructurat” – James 

Barbour – Director Policy Leadership, ICAS 

3. „Mecanismul naţional pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării 

terorismului” – Laura Vorniceanu, vicepreşedinte CAFR.  

4. „Independenţă şi integritate profesională” – Alexandru Bănulescu, Audit Supervisor şi 

Alexandru Stelea, Audit Manager, MOORE Audit One. 

5. „Istoria contemporană a standardizării contabile: şocul financializării şi globalizării” – prof. 

emeritus la CNAM Paris Alain Burlaud, membru al Steering Group, Common Content. 

6. „Studiu comparativ la nivel european privind criteriile care determină obligaţia auditării 

situaţiilor financiare şi modul de organizare a organismului de supraveghere a auditului statutar”- 

conf. univ. dr. Daniel Botez, Universitatea ”Vasile Alecsandri” Bacău.  

7. „Monitorizarea și chestionarele ca elemente de management al riscului în controlul financiar 

de stat” - prof. Dmitry Yakovenko, președinte de onoare NIPA.  
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8. „Impactul modificărilor cursului valutar asupra procesului de cheltuieli bugetare” -  

Mstislav Yakovenko, președinte al Comitetului de etică profesională NIPA.  

9. „Aplicarea principiilor de bază în practica profesională a auditului” - Corina 

Listoschi, auditor financiar.  

 

Atelierul 2 – „Valoarea adăugată de auditor firmelor mici şi mijlocii” 

Moderatori: prof. univ. dr. Ana Morariu, auditor financiar de onoare, Mircea 

Mureşan, membru şi dr. Gheorghe Rusu, membri ai Consiliului. 

 

 
Temele prezentate şi discutate au fost: 

1. „Auditurile IMM-urilor – Provocări şi perspective” – Paul Thompson, director 

EFAA.  

2. „Auditorul statutar: un vector de încredere şi protecţia pentru IMM-uri, din 

perspectiva situaţiei din Franţa” – Geraldine de Leon, director DDPI, CSOEC, Franţa.  

3. „Finanţarea IMM-urilor şi rolul auditorului” – Alina Făniţă, CEO PKF Finconta. 

4. „Profesia de auditor – parte a sistemului generat de evoluţiile tehnologiei, provocat să 

construiască încredere, pentru a menţine societatea funcţională” – Marian Anghelache, 

Director Focus Audit S.R.L. 

5. „Situaţiile financiare ale IMM-urilor - prezentare” – Oana Buhăescu, Audit 

Director, Deloitte Audit S.R.L. 

6. „Aplicarea eficientă a auditurilor comune în practică”- Ella Chilea, Partner, 

Audit& Financial Advisory Services, MAZARS  România. 

7. „L.C.E. – un nou concept  - Monica Ștefan, membru al Consiliului CAFR.  

8. „Analiza riscurilor în auditul financiar și în mediul operațional al IMM-urilor prin 

utilizarea metodei funcțiilor de încredere”- asist. univ. dr. Florentin-Emil Tănasă, 
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Universitatea ”Danubius” Galați, Alexandru-Teodor Coracioni, drd. Universitatea “1 

Decembrie 1918” Alba Iulia.  

9. „Interdependența dintre departamentul de Controlling și Management – Premisă pentru 

atingerea obiectivelor organizaționale” - prof. univ. dr. Ovidiu Constantin Bunget, drd. Anca-

Ioana Brîndușe, Universitatea de Vest din Timișoara, Facultatea de Economie și Administrare 

a Afacerilor. 

10. „Valorile etice în activitatea de audit financiar” - conf. univ. Gheorghe Fătăcean, 

FSEGA, Universitatea ”Babeș-Bolyai” Cluj-Napoca.  

 

Atelierul 3 – „Tehnologiile viitorului în audit” 

Moderatori: Mihaela Toma şi Adriana Lobdă, membre ale Consiliului alături de 

Alexandru Lupea, Partner Assurance, Ernst&Young Assurance Services S.R.L. şi Clemente 

Kiss, Partner, Head of Audit, ECOVIS România S.R.L.  

 

 
 

Temele prezentate şi discutate au fost: 

1. „Data analytics şi auditul viitorului” – Clemente Kiss, Partner, Head of Audit, 

ECOVIS România S.R.L. 

2. „Auditul viitorului – schimbările aduse de noile tehnologii” – Alexandru Lupea, Partner 

Assurance, Ernst&Young Assurance Services S.R.L.  

3. „Exemple practice privind adoptarea tehnologiilor de automatizare în misiunile de audit” – 

Mirela Şerban, R&M Audit. 

4. „Consideraţii privind aplicarea <<ISAE 3410 – Misiuni de asigurare privind declaraţiile 

referitoare la gazele cu efect de seră>> de către auditorii financiari din România” – Alexandru-

Teodor Coracioni , drd. Universitatea „1 Decembrie 1918” Alba Iulia şi prof. univ. dr. Tatiana 

Dănescu, Universitatea „Petru Maior”, Târgu Mureş. 
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5. „Utilizarea instrumentului interactiv online GiPlot pentru explorarea datelor 

economice și financiare în contextul componentei ex post a auditului” -  prof. univ. dr. Dinu 

Airinei, lect. univ. dr. Daniel Homocianu, Universitatea ”Alexandru Ioan Cuza” Iași, 

Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor.  

6. „Utilizarea inteligenței artificiale în auditul intern” - Diana Vasilescu, auditor 

financiar.  

7. „Noua abordare a managementului și a auditului într-o lume globală” - conf. univ. 

dr. Liana Elefterie.  

 

Atelierul 4 – „Profesia de auditor în laboratorul cercetării ştiinţifice”. 

Moderatori: Ioan Grigoriu, membru al Consiliului, prof. univ. dr. Maria 

Manolescu, auditor de onoare şi dr. Corneliu Cârlan, director editorial, revista Audit 

Financiar.  

 

 
 

Temele prezentate şi discutate au fost: 

1. „Raportarea corporatistă în societatea (post)modernă: considerații privind contextul 

românesc” – prof. univ. dr. Ion Ionașcu, conf. univ. dr. Mihaela Ionașcu, Academia de 

Studii Economice București. 

2. „Independența în misiunile de audit financiar. Cazul băncilor din România” - asist. univ. 

dr. Gabriela Lidia Tănase şi prof. univ. dr. Aurelia Ștefănescu, Academia de Studii 

Economice București. 

3. „Profesia de auditor la feminin - repere privind antreprenoriatul de gen în România”  - dr. 

Atena Faragalla Widad, prof. univ. dr. Adriana Tiron-Tudor, şi conf. univ. dr. Liana Stanca, 

Universitatea ”Babeș Bolyai” Cluj-Napoca,  

4. „Atractivitatea profesiei de auditor financiar pentru generația Y (Millennials)”- prof. univ. 

dr. Adriana Tiron-Tudor, cadru didactic asociat dr. George Silviu Cordoș, şi lect. univ. 

Melinda Timea Fülöp, Universitatea ”Babeș-Bolyai” Cluj-Napoca.  
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5. „Influența opiniei de audit asupra gradului de manipulare a activităților operaționale. Cazul 

companiilor românești cotate” -  conf. univ. dr. Mihai Carp, şi prof. univ. dr. Iuliana Eugenia 

Georgescu, Universitatea ”Alexandru Ioan Cuza” Iași. 

6. „Rapoarte de audit extinse și onorarii de audit – o analiză de conținut a pieței bancare din 

Romȃnia” - drd. Oana-Marina Bătae, Academia de Studii Economice din București.  

7. „Mize și provocări privind activitatea auditorului în era Blockchain” -   prof. univ. dr. 

Nicoleta Farcane, asist. cerc. dr. Delia Deliu, Universitatea de Vest din Timişoara.  

8. „Calitatea misiunilor de audit financiar prin prisma raportării aspectelor cheie de audit” -  

conf. univ. dr. Maria Grosu, conf. univ. dr. Ioan-Bogdan Robu, prof. univ. dr. Costel Istrate, 

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iași, Facultatea de Economie și Administrarea 

Afacerilor.  

9. „Studiu privind implementarea Directivei 95/2014 în România – Perspectiva legislativă și 

aplicarea efectivă” - Teodora Viorica Fărcaș, auditor financiar G5 Consulting S.R.L.  

10. „Auditarea” auditorilor - supravegherea: necesitate sau obligativitate? - conf. dr. habil. 

Camelia-Daniela Hațegan, Universitatea de Vest din Timișoara, East European Center for 

Research in Economics and Business.  

* 

* * 

În cadrul sesiunii în plen, care a încheiat lucrările Congresului dr. Ciprian Teodor 

Mihăilescu, preşedintele Camerei, a mulţumit participanţilor precum şi celor care au 

prezentat lucrări în ateliere, exprimându-şi convingerea ca profesia noastră va deveni 

partenerul de încredere al mediului de afaceri şi al instituţiilor publice. 

De asemenea, preşedintele Camerei a apreciat în mod deosebit implicarea partenerilor 

din străinătate,  iar prin participarea personalităţilor marcante ale profesiei atât din România, 

cât şi din afara ţării, şi următorul Congres va reprezenta un eveniment cu un înalt grad de 

profesionalism. 

* 

* * 

Temele de strictă actualitate abordate, în special cele cu privire la schimbările profesiei 

aduse de digitalizare, reglementarea şi aşteptările societăţii; etica şi valorile morale în audit; 

valoarea adăugată de auditor firmelor mici şi mijlocii; dezbătute în cadrul lucrărilor 

Congresului, au captat atenţia mass media.  

Drept urmare, pentru a informa publicul interesat, Florentina Şuşnea vicepreşedinte 

al Consiliului şi Adrian Popescu, secretar general al Camerei Consiliului au fost invitaţi în 

studioul B1TV, pentru o discuta despre noutăţile şi provocările profesiei cu jurnalistul Radu 

Soviani. 

 

Înregistrarea emisiunii poate fi vizionată aici. 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=9C-deGSbdkc&feature=youtu.be
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 INFORMATIV PROFESIONAL 

2. Proiecte desfăşurate de CAFR în sprijinul membrilor 

La Conferinţa naţională anuală din luna aprilie 2019 conducerea CAFR şi-a asumat 

patru proiecte majore în sprijinul profesiei al căror stadiu de implementare este prezentat mai 

jos: 

1. Ghidul pentru un Audit de Calitate, ediția 2019, tradus și actualizat de CAFR, a fost 

tipărit și este disponibil pentru comercializare la sediul central al Camerei din 

București, la sediile reprezentanțelor noastre teritoriale sau poate fi comandat la 

adresa de email cafr@cafr.ro. Preț: 90 lei/exemplar. 

2.  Ghidul privind implementarea Standardelor internaționale de audit intern, ediția a II-

a CAFR 2019 a fost actualizat cu sprijinul grupului de lucru constituit în acest sens și 

va fi disponibil în a doua jumătate a lunii noiembrie a.c. 

3.  Ghidul de utilizare a ISA-urilor în auditul întreprinderilor mici și mijlocii, ediția a IV-a 

emisă de IFAC este, de asemenea, în curs de finalizare și va putea fi comercializat 

începând cu luna decembrie a acestui an. 

4.  Dezvoltarea unei aplicaţii de audit este în stadiu de testare la un număr de 75 de 

auditori financiari și ne propunem să fie disponibil pentru comercializare la sfârșitul 

acestui an. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:cafr@cafr.ro
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 PREGĂTIRE PROFESIONALĂ 

                          3. Cursuri de pregătire profesională în sistem clasic 

                                                         Octombrie 2019 

                                        

În cursul lunii octombrie au continuat cursurile de pregătire profesională în sistem 

clasic, aferente anului 2019.  

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

desfăşurat în intervalul 4-13 octombrie la Bucureşti, Braşov, Timişoara, Cluj-Napoca şi 

Constanţa. 

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 Temele au fost 

prezentate de următorii lectori: conf. univ. dr. Gheorghe Ialomițianu, dr. Ciprian Mihăilescu, 

preşedintele CAFR, Florentina Şuşnea, vicepreşedinte al Camerei,  Ana Dincă - președintele 

Comisiei de auditor statutari a CAFR, prof. univ. dr. Ana Morariu, conf. univ. dr. Mirela 

Stan, Adrian Popescu, secretar general la CAFR, lect. univ. dr. Florentin Caloian.  

La Braşov, cursurile au fost găzduite de Camera de Comerţ şi Industrie Braşov şi au 

fost deschise de conf. univ. dr. Gheorghe Ialomiţianu, prim-vicepreședinte al Consiliului. 

Temele au fost prezentate de următorii lectori: Adrian Popescu, secretar general al Camerei, 
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dr. Ciprian Mihăilescu, preşedintele CAFR, conf. univ. dr. Gheorghe Ialomiţianu, 

Florentina Şuşnea, vicepreşedinte al Consiliului, prof. univ. dr. Mirela Stan, dr. 

Gheorghe Rusu, membru al Consiliului, Silviu Agache, inspector principal – 

CMCCCP, CAFR, dr. Emilia Iordache. 

La Timişoara temele au fost prezentate de următorii lectori: Adriana Lobdă şi 

Mircea Mureşan membri ai Consiliului, Carmen Mataragiu, auditor financiar, Boby 

Costi, auditor financiar, conf. univ. dr. Alin Dumitrescu, Genonia Oprea, Anca 

Grapini şi Emil Culda, auditor financiar. 

La Cluj-Napoca cursurile s-au desfăşurat la sediul Facultăţii de business, iar 

temele au fost susţinute de următorii lectori: Mircea Mureşan, membru al Consiliului, 

Carmen Mataragiu, auditor financiar, Anca Grapini, prof. univ. dr. Mirela Gheorghe, 

Emil Culda, auditor financiar, Boby Costi, auditor financiar, conf. univ. dr. Adrian 

Groşanu, prof. univ. dr. Adriana Tiron Tudor, prof. univ. dr. Ovidiu Constantin 

Bunget.  

La Constanţa cursurile au fost găzduite de Hotelul Maria, iar temele au fost 

prezentate de următorii lectori: Adrian Popescu, secretar general al CAFR, Mihaela 

Toma, membru al consiliului, dr. Emilia Iordache, Silviu Agache, inspector principal 

CMCCCP, CAFR, Alina Făniţă, conf. univ. dr. Mirela Stan. 

 

Cursurile de pregătire profesională structurată şi nestructurată în format online, 

aferente anului 2019 pentru auditorii financiari, membri ai CAFR, vor fi disponibile în 

platforma e-learning începând cu data de 4 noiembrie 2019. 

Accesarea cursurilor în platforma e-learning se face utilizând datele dumneavoastră 

individuale de autentificare. 

 

Pentru informații suplimentare, vă stăm la dispoziție prin e-mail: 

invatamant.admitere@cafr.ro sau la telefon: 031.433.59.42 și 40749.011.146. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:invatamant.admitere@cafr.ro
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 DIN AGENDA CAFR 

▪ Evenimente pe plan extern 

4. Member’s Engagement Day al Accountancy Europe  

2 octombrie 2019, Bruxelles, Belgia 

 

În data de 2 octombrie 2019, la Bruxelles Accountancy Europe a organizat evenimentul 

Member’s Engagement Day, cu focus principal pe dezbaterea unor teme de interes şi 

descoperirea unor idei pentru strategia viitoare a Accountancy Europe.  

Lucrările s-au împărţit în două secţiuni iar fiecare secţiune în patru ateliere în care s-au 

discutat următoarele teme: 

Secţiunea 1: Finanţare durabilă 

Atelierul 1: Percepţia publică & Implicarea membrilor 

Atelierul 2: Proiectele de obligaţiuni verzi 

Atelierul 3: Extinderea sferei de audit 

Atelierul 4: Nevoile evolutive ale IMM-urilor & cum poate ajuta profesia contabilă 

 

Secţiunea 2: Etica fiscală & Unde se află bariera etică a serviciilor fiscale 

Atelierul 1: Atragerea tinerilor & Deprinderi viitoare 

Atelierul 2: Guvernanţa corporativă ca motor al unei economii sustenabile 

Atelierul 3: Consultare IAASB privind auditul la entităţile mai puţin complexe & Cum 

să sprijinim mai bine nevoile de audit ale IMM-urilor 

Atelierul 4: Proiecte vizând viitorul standardelor de raportare corporativă 

 

Lucrările s-au încheiat cu o prezentare interesanta despre situația actuală din UK – 

trend setterul reformei în audit – şi unde piața este zguduită de decizia eliminării FRC 

(Financial Reporting Council – un organism de supraveghere asemănător ASPPAS) şi 

înlocuirea acestuia cu o nouă autoritate de audit.  

Ca membru al Accountancy Europe, Camera Auditorilor Financiari din România a fost 

reprezentată la acest eveniment de Laura Vorniceanu, vicepreşedinte al Consiliului, Monica 

Ştefan, membru al Consiliului şi Anca Ţiura, şef Compartiment marketing, comunicare şi 

relaţii internaţionale din cadrul executivului. 
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5. Întâlnirea Grupului de lucru Anti-Money Laundering (AML) al Accountancy Europe 

8 octombrie 2019, Bruxelles, Belgia 

În data de 8 octombrie 2019 a avut loc la Bruxelles o nouă întâlnire a Grupului de lucru 

privind „Prevenirea spălării banilor şi finanţării actelor de terorism” din cadrul Accountancy 

Europe. 

La discuţii au participat reprezentanţi ai Grupului de lucru din mai multe state 

membre, precum:  Marea Britanie, Germania, Italia, Belgia, Olanda şi reprezentanţi din cadrul 

Comisiei Europene pentru grupul de lucru al Prevenirii şi combaterii spălării banilor. De 

asemenea, a mai fost prezent reprezentantul  Federaţiei Europene Bancare. 

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

Laura Vorniceanu, vicepreşedinte al Consiliului. 

Principalele aspecte discutate au vizat: 

- Diferenţele între statele membre privind implementarea Directivei a IV-a în legislaţia 

naţională. S-au conturat mai multe aspecte care pot duce la aplicarea greoaie a legislaţiei în 

contextul unor activităţi economice mixte între două state cu norme aplicabile diferite.  

- S-a concluzionat ideea necesităţii unui regulament de aplicare a Directivei care să 

vină cu linii comune de interpretare la nivelul fiecărui stat membru.  

- S-a comunicat statelor membre necesitatea acordării normelor sectoriale cu 

prevederile Directivei AML. S-a discutat ca normele şi ghidurile de audit intern şi financiar 

(extern) care există la nivel naţional să cuprindă menţiuni exprese privind respectarea noilor 

proceduri de combatere şi prevenire a spălării banilor, precum şi familiarizarea cu noile 

concepte de entităţi raportoare în cadrul acestor ghiduri.  

- Reprezentantul Federaţiei Europene Bancare a prezentat în cadrul lucrărilor un 

material privind iniţiativele luate de Federaţie cu scopul prevenirii criminalităţii financiare. 

Federaţia este o asociere de peste 32 de bănci naţionale, peste 4500 de bănci în Europa, având 

peste 2,1 milioane de angajaţi. Principala problemă  cu care se confruntă Federaţia este 

volumul imens de date de procesat care face foarte greoaie aplicarea regulilor de verificare, 

sistemul integrat fiind atât de mare şi complicat din punct de vedere al culegerii şi analizării 

de informaţii, încât a devenit ineficient.  

- S-au prezentat mai multe studii de caz de către Marea Britanie, Belgia şi Olanda. 

Aspectele principale discutate s-au referit la riscurile la care se supune un auditor în situaţia 

raportării către Oficiu a unei tranzacţii suspecte şi a faptului că uneori legislaţia naţională nu 

oferă protecţie juridică 100% auditorului, dacă legea aplicabilă nu este cunoscută prin faptul 

că este alta (diferă) decât cea de rezidenţă (naţională). Cu alte cuvinte, auditorul este expus 

dacă el este dintr-un stat membru, dar clientul său este din alt stat membru şi nu este protejat 

prin clauze contractuale foarte bine formulate. Riscul este acela a de a fi dat în judecată de un 
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potenţial client după o raportare de tranzacţie suspectă, iar societatea de audit să îşi piardă 

reputaţia. S-au adus cazuri concrete din state membre.  

Precizăm că legea română apără auditorii români, dacă legea aplicabilă în ceea ce 

priveşte confidenţialitatea este legea română, iar acest lucru trebuie menţionat expres în 

contractul de audit.  

De asemenea, s-au purtat discuţii pe diverse studii de caz privind „optimizarea 

fiscală” în limitele legalităţii. În cadrul discuţiilor s-a conturat ideea responsabilităţilor pe care 

le are un auditor şi un profesionist contabil în general şi a faptului ca există circumstanţa 

agravantă pentru un astfel de profesionist atunci când acesta riscă să fie acuzat de 

infracţiunea de spălare de bani. 

 

 

 ACTUALITĂŢI INTERNAŢIONALE 

Studii, opinii, articole 

 

6. Finanțele durabile sunt de gen neutru?  

Eleni Kanelli și Susanna Di Feliciantonio 

 

În ultima sa adresă către Adunarea Generală a ONU, președintele Consiliului 

European, Donald Tusk, a subliniat speranța că Europa va câștiga cursa pentru a deveni 

primul continent neutru în materie de carbon. Toate semnele sugerează că UE va căuta să 

accelereze tranziția ecologică a continentului. Și este o femeie - Ursula von der Leyen, 

președinte al Comisiei, care va fi pe scaunul de conducere. 

Așadar, s-a considerat oportun ca rețeaua „Women in Finance Finance” din 

Accountancy Europe și ICAEW să se reunească pe măsură ce portofoliile - marcant verzi - ale 

primului colegiu de comisari echilibrat pe sexe au fost anunțate, pentru a pune întrebări dacă 

un plan cheie al agendei Comisiei în acest domeniu - planul de acțiune financiar durabil - este 

neutru de gen. 

 

Articolul integral se găseşte aici 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.accountancyeurope.eu/good-governance-sustainability/is-sustainable-finance-gender-neutral/
https://www.accountancyeurope.eu/
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7. Pentru a reconstrui încrederea în auditori, trebuie să avem curajul să vorbim 

Marie-Pauline Lauret de la NBA 

 

Marie-Pauline Lauret, șef la nivel global a auditului intern al unei mari companii 

cotate din Olanda, vorbeşte despre modul în care auditorii pot ajuta la reconstruirea 

încrederii în profesie vorbind și privind dincolo de sfera rolului lor. Auditorii pot schimba 

cultura! 

„Auditorii au puterea de a schimba cultura corporativă din interior - aș dori ca acest 

lucru să fie mai bine înțeles. Auditurile identifică blocajele unei organizații și pot ajuta la 

dezvoltarea de noi procese, ceea ce va asigura că organizațiile au performanțe optime. Când 

mi-am început cariera de auditor, nu mi-am propus să fac schimbări mari, dar am pus 

întrebări și am vrut să știu cum poate face diferența munca mea. 

La început, am descoperit că abordarea mea era unică și foarte necesară în profesia de 

auditor - una care este adesea plină de oameni mai interesați de modul de muncă, nu de ce. 

Îmi place să mă uit la whys-ul unui audit. Există un rezultat neregulat? Să nu o raportăm 

doar, să o examinăm, pentru a găsi sursa și a rezolva o problemă”. 
 

Articolul integral aici 

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

 

8. Cum progresează adoptarea raportărilor integrate? 

Laura Leka, Technical Manager, Global Accountancy Profession Support, IFAC 

 

„Îmbrățișați multicapitalismul și raportarea integrată în toate țările G20”. Acesta a fost unul 

dintre mesajele cheie de la liderii IFAC către G20, înaintea reuniunii G20 din Osaka din 2019. 

Capitalul financiar reprezintă doar o proporție mică din valorile pieței întreprinderilor. 

Informațiile nefinanciare sunt la fel de importante ca cele financiare în înțelegerea și 

comunicarea valorii. Prin urmare, raportare este crucială pentru a comunica mai bine 

valoarea și pentru a spori responsabilitatea și responsabilitatea corporativă. 

IFAC susține cu fermitate gândirea și raportarea integrată ca mijloc de realizare a 

acestui lucru și consideră că, în calitate de lideri de afaceri, profesia contabilă și organizațiile 

profesionale de contabilitate (PAO) trebuie să joace un rol cheie în încurajarea și susținerea 

adoptării globale a raportării integrate. 

 

 

Articolul integral se găseşte aici 

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

 

https://www.accountancyeurope.eu/audit/to-rebuild-trust-in-auditors-we-need-the-courage-to-speak-up/
https://www.accountancyeurope.eu/
https://www.ifac.org/knowledge-gateway/business-reporting/discussion/how-integrated-reporting-adoption-progressing
https://www.ifac.org/

