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 ŞTIRILE EDIŢIEI 

 

 

1. A apărut Ghidul pentru un Audit de Calitate  

Ediția 2019 

   

 Publicația tradusă și actualizată de CAFR este disponibilă pentru comercializare la 

sediul central al Camerei din București, la sediile reprezentanțelor noastre teritoriale sau 

poate fi comandat pe adresa de email cafr@cafr.ro. 

Preţul unui exemplar este de 90 lei. 

 

 

 

 

 INFORMATIV PROFESIONAL 

2. Amânarea celei de-a doua sesiuni de instruire CAFR – ONPCSB  

Cea de-a doua sesiune de instruire CAFR – ONPCSB, în domeniul prevenirii si 

combaterii spălării banilor si finanțării terorismului, prevăzută în Calendarul Auditorului 

Financiar și programată pentru data de 14 noiembrie a.c. este amânată pentru anul 2020. 

 Potrivit documentelor publicate pe site-ul Oficiului Naţional de Prevenire şi 

Combatere a Spălării Banilor, orice sesiuni de instruire planificate pentru anul 2019 sunt 

suspendate pană la data emiterii reglementărilor sectoriale de către autorităţile de 

supraveghere si organismele de auto-reglementare, în conformitate cu dispozițiile  art.59, 

alin. 1 din Legea nr.129/2019. 

În contextul celor de mai sus, vă vom ține la curent cu privire la reluarea sesiunilor de 

instruire CAFR – ONCPSB. 
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 PREGĂTIRE PROFESIONALĂ 

                       

3. Cursuri de formare profesională continuă structurată organizate de ASPAAS 

Noiembrie-decembrie 2019 

 

În perioada noiembrie-decembrie 2019, ASPAAS organizează o serie de cursuri de 

formare profesională continuă pentru auditorii financiari. 

Pentru mai multe informații privind calendarul desfășurării cursurilor, locația și 

modalitatea de înscriere, vă rugăm să accesați următorul link de pe site-ul ASPAAS: 

https://www.aspaas.gov.ro/anunturi-stiri-si-evenimente/ 

 

ATENȚIE! 

Cerințele de formare ale ASPAAS sunt prevăzute în Normele privind formarea 

profesională continuă a auditorilor financiari, aprobate prin Ordinul ASPAAS nr. 

90/14.08.2018 și se aplică tuturor auditorilor financiari, astfel: 

Toți auditorii financiari, înregistrați în Registrul Public electronic, au obligația de a 

participa la minim 10 ore de formare profesională continuă structurată pe an, urmând ca 

într-o perioadă de referință de trei ani: 

– auditorii activi să participe la un total de 60 de ore de formare profesională continuă 

structurată și 

– auditorii non-activi să participe la un total de 30 de ore de formare profesională 

continuă structurată. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.aspaas.gov.ro/anunturi-stiri-si-evenimente/
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 DIN AGENDA CAFR 

▪ Evenimente pe plan intern 

4. Conferinţa „Ziua Profesiilor Liberale din România” 

5 noiembrie 2019, Bucureşti 

 

Marți, 5 noiembrie 2019, Uniunea Profesiilor Liberale din România în parteneriat cu 

ALPHA BANK ROMANIA a organizat la Hotelul Marshal Garden din București, cea de a 

XII-a ediție a Conferinței „Ziua Profesiilor Liberale din România”. 

Tematica Conferinţei a cuprins aspecte legate de „Profesiile liberale și interesul 

public”, care au evidențiat rolul și importanța profesiilor liberale pentru societate, precum și 

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

public. 

La Conferinţă au participat reprezentanţi ai asociațiilor de profesii liberale care sunt 

sau nu membre ale UPLR, precum și ai unor autorități publice, instituții și organizații 

relevante pe plan național. 

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

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

vicepreşedinte şi prim-vicepreşedinte al UPLR, de Laura Vorniceanu, vicepreşedinte al 

Consiliului, de dr. Gheorghe Rusu, membru al Consiliului şi de Adrian Popescu, secretar 

general al Camerei. 

Cuvântul de deschidere a fost rostit de Adrian Vascu, preşedintele UPLR, urmat de 

intervenţii ale reprezentanţilor asociaţiilor membre ale Uniunii Profesiilor Liberale din 

România, precum: Florin Jianu, preşedintele Consiliului pentru IMM-uri, dr. Ciprian 

Mihăilescu, preşedintele CAFR, Cornel Traian Briciu, preşedintele Uniunii Naţionale a 

Barourilor din România, Dan Manolescu, preşedintele Camerei Consultanţilor Fiscali, Sorin 

Petre, ANEVAR, Niculae Bălan, preşedintele Uniunii Practicienilor în Insolvenţă, Cristian 

Roşu, vicepreşedinte – Colegiul Naţional al Asistenţilor Sociali din România, Augustin Boer, 

membru în Consiliul director al Asociaţiei Consultanţilor în Management, Crina Nicoleta 

Frisch, preşedinte, Camera Naţională a Consilierilor în Proprietate Industrială din România, 

Nicolae Păun, Uniunea Geodezilor din România, Dorin Ciobanu, preşedinte, Asociaţia 

Lichidatorilor şi Administratorilor din Republica Moldova. 

În cuvântul său, dr. Ciprian Mihăilescu, preşedintele CAFR a accentuat importanţa 

profesiilor liberale în cadrul economiei, precum şi necesitatea ca membrii acestor profesii să 

fie cât mai uniţi, astfel încât prin serviciile lor să satisfacă la un nivel înalt interesul public. 

Redăm pe scurt câteva idei:   

„O organizație profesională puternică și bine guvernată produce și susține o profesie puternică, 

capabilă să servească interesul public și să contribuie la stabilitatea și creșterea economică. Un 

organism profesional de succes își câștigă o mare parte din forța sa din simțul identității, beneficiilor și 
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drepturilor pe care membrii le derivă din calitatea de membru; și din contribuțiile pe care membrii și 

firmele le aduc organismului în recunoașterea perspectivei sale de interes public. Acest sentiment de 

identitate poate încuraja, de asemenea, respectarea standardelor profesionale și de etică, precum și a 

celorlalte cerințe predefinite de către organismul profesional. 

Un semn distinctiv al profesiei de auditor financiar este obligația sa de a acționa în  beneficiul 

interesului public. Dar nu este întotdeauna evident ce înseamnă acest lucru. CAFR servește interesul 

public prin: contribuția la adoptarea și implementarea standardelor și orientărilor internaționale de 

înaltă calitate; contribuția la dezvoltarea membrilor persoane fizice și firme de audit puternice și la 

practici de înaltă calitate de către profesioniști; promovarea valorii auditorilor profesioniști din 

România; vorbind despre problemele de interes public în care expertiza profesiei de audit este cea mai 

relevantă.” 

Primul parte a lucrărilor a fost moderat de conf. univ. dr. Gheorghe Ialomiţianu, prim-

vicepreşedinte al CAFR şi prim-vicepreşedinte al UPLR şi a inclus următoarele teme: „Rolul 

organizaţiilor profesionale în asigurarea interesului public” – Gianina Chirazi, director, Centrul 

Naţional de Recunoaştere şi echivalare a Diplomelor din cadrul Ministerului Educaţiei, 

Naţionale; „Arta şi designul românesc. Imagine şi competitivitate” – Alexandru Ghilduş, 

preşedinte de onoare al Uniunii Artiştilor Plastici din România; „Probleme actuale şi de viitor ale 

profesiilor liberale” – conf. univ. dr. Gheorghe Ialomiţianu, prim-vicepreşedinte al CAFR şi 

prim-vicepreşedinte al UPLR. 

Ca şi în deschiderea lucrărilor, accentul a fost pus pe importanţa activităţii membrilor 

profesiilor liberale şi pe contribuţia acestora în cadrul unei economii sănătoase, aspecte pe 

care dl. Ialomiţianu le-a menţionat în prezentarea domniei sale, din care spicuim:  

„În astfel de momente festive ar trebui să vorbim, în principal, despre situațiile pozitive ale 

profesiilor noastre dar, în acelaşi timp, nu trebuie evitate subiectele sensibile. Din păcate, profesiile 

liberale nu reprezintă un partener pentru Guvernul României așa cum se întâmplă în alte țări ale 

Uniunii. Noi nu facem parte nici măcar din Consiliul Economic și Social din România. Iar riscul major 

este cel al naționalizării acestor profesii, astfel cum s-a întâmplat la implementarea Legii Nr. 162/2017 

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

de modificare a unor acte normative. 

De altfel, este aceeași situație atunci când sunt implementate majoritatea directivelor ce țin de 

domeniul financiar: Guvernul nu apelează la punctul de vedere pertinent al reprezentanților profesiilor 

liberale sau, opiniile noastre sunt solicitate doar tangențial pentru a puncta la capitolul imagine, fără a 

fi însă luate cu adevărat în considerare. Un alt exemplu elocvent este Legea insolvenței. Nici în 

elaborarea programelor de guvernare nu s-a apelat la expertiza și experiența celor din organismele 

profesionale. În schimb, tendința ministerelor este să preia din atribuțiile noastre. Organismele 

profesionale ar trebui să gestioneze profesiile în virtutea independenței noastre iar instituțiile statului 

ar trebui, astfel cum ar fi natural, să reglementeze și să supravegheze.  

Instituțiile de supraveghere ar trebui să evite incompatibilitatea și conflictul de interese. Pentru 

exemplificare, Ministerul Finanțelor Publice este acționar și supraveghetor concomitent când ideal ar fi 

ca toți utilizatorii de informație financiară și toate părțile interesate să aibă un rol decizional: BNR, 

ASF, Curtea de Conturi, Camera de Comerț etc. 
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În final readuc pe tapet subiectul fierbinte al existenței unei Legi care să ne guverneze pe toți, 

care să echilibreze și să uniformizeze modul de organizare și finanțare a profesiilor liberale. Autoritățile  

trebuie  să  asigure  un  cadru  de reglementare adecvat  de  exercitare   a   profesiilor   liberale,   aflat   

în  concordanță  cu  valorile  fundamentale  ale  profesiilor noastre,  în  primul  rând  în  ceea  ce  

privește  asigurarea  independenței  profesionale,  dar  care  să  se  raporteze,  totodată,  la  realitățile  

economice  ale  României.   

Concluzia mea este că avem în fața noastră provocări majore dar și oportunități semnificative 

și, uniți, cu ajutorul dumneavoastră, le vom putea înfrunta și vom face din perioada următoare cea mai 

bună din istoria profesiilor liberale!” 

Al doilea panel a fost moderat de Dan Manolescu, preşedintele Camerei Consultanţilor 

Fiscali şi a fost dedicat aplicării prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 6/2019 privind 

instituirea unor facilități fiscale în care au susținut prezentări reprezentanți ai Ministerului 

Finanțelor Publice și ai profesiilor liberale de profil: „Măsuri de conformare voluntară la plată – 

O.G. 6/2019” - Doru Petru Dudaş, director general – Direcţia Generală de legislaţie, cod de 

procedură fiscală, reglementări nefiscale şi contabile, din cadrul MFP; „Starea de dificultate 

financiară – situaţia premisă a aplicării ordonanţei. Limitele stării de dificultatea – când planul devine 

doar un pretext pentru a amâna recunoaşterea insolvenţei” – Nicoleta Mihai, Partner Toncesu şi 

Asociaţii, KPMG Legal; „Ordonanţa 6/2019 o provocare pentru profesiile liberale. Mai multe 

întrebări decât răspunsuri sau mai multe răspunsuri decât întrebări?” – av. Stan Tîrnoveanu, prim-

vicepreşedinte, UNPIR; „Interconectivitate între profesiile liberale în contextul O.G. nr. 6/2019” – 

Adrian Vascu, preşedinte UPLR. 
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5. Întâlnire profesională la Braşov 

18 noiembrie 2019 

În data de 18 noiembrie 2019, Reprezentanța Regională de la Brașov a Camerei 

Auditorilor Financiari din România a organizat la sediul propriu o întâlnire profesională cu 

tema:  „Efectul implicării consultanților în evaluare, în procesul de auditare a valorii juste”, 

susţinută de prof. univ. dr. Adela Deaconu – FSEGA, Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj-

Napoca. Alături de auditorii financiari participanţi a fost şi conf. univ. dr. Gheorghe 

Ialomiţianu, prim-vicepreşedinte al Consiliului. 

 

Principalele aspecte discutate în cadrul temei au fost:  

 Care sunt semnele care indică manifestarea oportunismului de către manager în 

ce priveşte nivelul estimărilor contabile? 

 Cum poate fi îmbunătățit procesul de auditare a estimărilor?  

 Estimarea valorii juste de către management (cu angajații săi) sau de către un 

expert evaluator. 

În context, dl. Ialomițianu a subliniat preocupările Camerei în interesul membrilor săi, 

prin punerea la dispoziţia profesioniștilor a unui suport de documentare a procedurilor de 

audit care să susțină activitatea în conformitate cu ISA. Este vorba de Ghidul ICAS, versiunea 

2019, un ghid de susținere a activității auditorului prin care acesta își poate exercita mai clar 

documentarea procedurilor de audit.  

Un alt subiect abordat de membrii CAFR prezenți la întâlnire a fost și percepția 

auditorilor în calitate de parte interesată în procesul descris. 

 

La finalul prezentării s-a desfăşurat o sesiune de întrebări şi răspunsuri. 
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▪ Evenimente pe plan extern 

6. Workshop al reţelei QAN 

18-21 noiembrie 2019, Viena, Austria 

 

În perioada 19-20 noiembrie 2019, la Viena, s-a desfăşurat un nou eveniment în cadrul 

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

domeniul auditului din Marea Britanie, Olanda, Austria, Suedia, Norvegia, Portugalia, 

Grecia, Lituania, Estonia și din alte state din Europa Centrală și de Est. Camera Auditorilor 

Financiari din România a fost reprezentată la acest eveniment de dr. Ciprian Mihăilescu, 

preşedintele CAFR, de Florentina Şuşnea vicepreşedinte al Consiliului, de Adrian Popescu, 

secretar general al CAFR, precum și de Rodica Iacob, inspector principal în cadrul 

Compartimentului de Monitorizare, Control, Competenţă şi Cercetare Profesională.  

În cadrul atelierului s-au prezentat progresele făcute de fiecare ţară în parte cu privire 

la implementarea legislaţiei de transpunere a Directivei 56/2014 şi s-au purtat discuţii cu 

privire la direcţiile pe care le va adopta QAN şi strategia prin care această reţea se va putea 

dezvolta în viitor, pentru beneficiul fiecărei ţări participante. Una dintre temele importante 

abordate a fost gradul de comunicare şi colaborare dintre organismele profesionale şi 

organismele de supraveghere, iar în cadrul acestei discuţii s-au stabilit anumite etape de 

interacţiune între QAN şi Comitetul Organismelor Europene de Supraveghere în domeniul 

Auditului (CEAOB), în perspectiva reuniunii din iunie 2020 dintre reprezentanţi ai QAN şi 

reprezentanţi ai Subgrupului de Inspecţii din cadrul CEAOB.  

În cadrul întâlnirilor QAN, au loc sesiuni de lucru în grupuri pe baza unor exemple de 

situaţii întâlnite în cadrul inspecţiilor, iar de această dată Grecia, Portugalia, Bulgaria şi 

Marea Britanie au prezentat o serie de studii de caz, ulterior dezbătându-se modalitatea de 

evaluare a neconformităţilor constatate la nivelul dosarului şi calificativele care ar fi rezultat 

în urma aplicării procedurilor de lucru proprii fiecărei ţări. Scopul principal al acestor 

întâlniri îl reprezintă dezvoltarea unei metodologii comune, astfel că, în cadrul atelierelor se 

va pune în continuare accent pe metodologia de revizuire bazată pe riscuri  şi pe testarea 

raţionamentului profesional al auditorilor.  

Reprezentanţii organismelor profesionale s-au pus de acord cu privire la elaborarea şi 

dezvoltarea unui Cadru de Principii Comune ale QAN, la care să adere toţi membrii reţelei, 

urmărindu-se astfel obţinerea unei consecvenţe la nivel european cu privire la modul de 

abordare a problematicii referitoare la condiţiile de experienţă solicitate pentru angajarea 

inspectorilor în cadrul sistemelor de asigurare a calităţii, asigurarea independenţei acestora şi 

dezvoltarea programelor de instruire pentru inspectori, la revizuirea muncii desfăşurate de 

aceştia, precum şi la actualizarea şi uniformizarea procedurilor de inspecţii.  
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7. Întâlnirea grupului de lucru AAPG al Accountancy Europe 

28 noiembrie 2019, Bruxelles, 

 

În data de 28 noiembrie 2019, la Bruxelles, Belgia a avut loc o nouă întâlnire a 

grupului de lucru AAPG din cadrul Accountancy Europe, la care au participat 

reprezentanţi ai organismelor profesionale membre ale AE. 

Camera Auditorilor Financiari din România a fost reprezentată la acest 

eveniment de Monica Ştefan, membru al Consiliului.  

Pe agenda de lucru au fost incluse următoarele subiecte de actualitate: 

1. Proiect de analiză asupra asigurării pe Informaţiile Non-Financiare, 

respectiv,  Declaraţia nefinanciară de la noi. Scopul acestui proiect îl reprezintă 

asigurarea auditorului pe aceste declaraţii şi maniera de implementare a prevederilor 

directivei în acest sens.  

În context, există un proiect al Accountancy EU care va centraliza toate situaţiile 

de transpunere a Directivei, legate de informaţiile non-financiare în situaţiile anuale şi 

auditarea/verificarea lor. Spre exemplu, în Franţa se intenţionează implementarea unui 

astfel de certificat, separat de cel de audit , pentru a crea un instrumentar pentru acest 

tip de serviciu de asigurare, însă, nu este încă stabilit un mecanism.  

În celelalte ţări se vorbeşte despre folosirea ISAE 3000 ca bază pentru raportarea 

pe asigurarea oferită pe declaraţia non-financiară.  

2. Update IAASB  

Actualizarea s-a realizat de către membrii care participă la întâlnirile IAASB, iar   

acum se lucrează intens la actualizarea ISA 600, ISA 220. A fost aprobat ISRS 4400 şi se 

va publica, se discută modificarea ISQM1. 

Codul etic al IESBA  este aplicabil din 15 iunie 2019 şi trebuie să se facă referire 

la el în opiniile de audit.  

Există unele mici schimbări în noul cod - in principiu se vor schimba 13 ISA-uri, 

ICSQ1 se va transforma în ISQM, IAPN 1000, ISRE 2400, 4 ISAE’s and 2 ISRS.  

În acest sens, AE recomandă informarea la nivel naţional a membrilor despre 

aceste schimbări ale Codului. 

3. În ce priveşte ISA 500 există  câteva schimbări importante, care au fost aduse 

în discuţie: 

- Mai multe surse de informaţii şi cum sunt acestea obţinute;  

- Cum vede auditorul relevanţa ca fiind afectată legat de modalitatea de 

obţinere a informaţiilor;  
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- Technology group a ridicat problema dacă nu cumva termenul de iunie 2020 

pentru modificarea standardului a fost prea ambiţios;  

- Accountacy Europe consideră că termenul  e scurt şi este necesară o cercetare 

şi o analiză mai în detaliu; 

- Standardul trebuie adaptat la digitalizare.  

* 

* * 

Tot în aceeaşi zi, 29 noiembrie, a avut loc şi o întâlnire a reprezentanţilor 

CEAOB cu cei ai Accountancy Europe în care s-a discutat raportarea automată 

electronică pentru firmele cotate şi implicarea auditorilor statutari. Scopul întâlnirii a 

vizat existenţa unui ghid privind modalitatea de abordare a auditului pentru situaţiile 

financiare extinse la nivelul UE.  
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 ACTUALITĂŢI INTERNAŢIONALE 

Studii, opinii, articole 

8. Directiva UE privind protecția avertizorilor de integritate 

UE a stabilit noi reguli care să garanteze o protecție la nivel înalt pentru avertizorii de 

integritate într-o gamă largă de organizații și sectoare. Fiind un domeniu de aplicare larg, 

contabilii, auditorii și consilierii din sectorul privat și public ar trebui să fie conștienți de 

standardele comune minime de protecție pe care le stabilește această directivă privind 

informatorii.  

Acest document oferă o imagine de ansamblu asupra aspectelor cheie ale directivei 

care vor începe să se aplice în 2021: 

- Ce entități sunt afectate de noile reguli? 

- Care este scopul directivei? 

- Cine va fi protejat? 

- Ce canale pot fi utilizate pentru a raporta o încălcare a legislației UE? 

 

Materialul integral se găseşte aici 

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

 

 

9. O imagine de ansamblu a KAM-urilor în sectorul bancar european 

 

Acest articol a fost publicat de Audit Analytics. Este vorba despre cel de-al doilea 

sondaj anual pe care l-am efectuat privind raportarea auditorului asupra aspectelor cheie de 

audit (KAM) din sectorul bancar european, de când KAM-urile au fost solicitate de legislația 

UE și de standardele internaționale în 2017. Unul dintre obiectivele principale ale sondajului 

este evaluarea și compararea datelor din sectorul bancar, an de an. Sondajul evidențiază peste 

60 de bănci care dețin marea majoritate a activelor din sectorul bancar european, se 

concentrează pe numărul mediu și principalele subiecte ale KAM-urilor raportate pe 

parcursul anului. Mai exact, este nevoie de o analiză mai profundă a motivelor de comunicare 

a KAM-urilor și a provocărilor care apar pe parcursul acestui proces. 

În plus, sondajul examinează claritatea și prezentarea informațiilor KAM. Într-o 

analiză anuală a celor 62 de rapoarte de audit din cadrul sectorului, a existat o ușoară scădere 

a numărului mediu de KAM pe raport între 2017 și 2018, de la 4,4, respectiv, la 4,2. 

 

Puteţi citi articolul integral aici 

Sursa: https://www.auditanalytics.com/ 

 

 

https://www.accountancyeurope.eu/wp-content/uploads/Whistle-Blower-Directive-Factsheet.pdf
https://www.accountancyeurope.eu/
https://blog.auditanalytics.com/an-overview-of-kams-in-the-european-banking-sector/?utm_source=campaign&utm_medium=email&utm_campaign=2019.11.14_Blogalert_d&utm_source=Copy+of+Blog+Alert%3A+An+Overview+of+KAMs+in+the+European+Banking+Sector+%28EU+-+DF%29&utm_campaign=2019.11.14_Blogalert_d&utm_medium=email
https://www.auditanalytics.com/
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10. Securitatea cibernetică este critică pentru toate organizațiile - mari și mici 

Steve Ursillo Jr. şi Christopher Arnold 

 

În lumea computerizată de astăzi, apar noi riscuri în fiecare oră din fiecare zi. 

Conectarea la internet deschide posibilitatea unui hacker care vizează organizația 

dumneavoastră. Infracțiunile informatice devin mari afaceri și riscul cibernetic este în centrul 

atenţiei organizațiilor și guvernelor la nivel mondial. Riscurile monetare și reputaționale sunt 

mari dacă organizațiile nu au un plan adecvat de securitate cibernetică. 

Un „Cyber Security Breaches Survey 2018” a dezvăluit că peste patru din zece (43%) 

întreprinderi și două din zece (19%) organizații de caritate din Marea Britanie au suferit un 

cyberattack. Sondajul a descoperit că 38% din întreprinderile mici nu au investit nimic pentru 

a se proteja de amenințările de securitate cibernetică. Un sondaj separat a constatat, de 

asemenea, că o treime din întreprinderile mici din Marea Britanie își riscă siguranța online 

prin operarea la sau sub „limita sărăciei de securitate”.  

Cele mai frecvente tipuri de activități cibernetice au fost trimiterea de e-mailuri 

frauduloase și organizații de personalitate on-line. De asemenea, s-a descoperit că e-mailurile 

rău intenționate sunt cel mai frecvent tip de cyberattack în Raportul privind securitatea și 

amenințarea internetului. Consecințele criminalității informatice sunt costisitoare, întrucât 

costul mediu total al unei încălcări de date în 2019 este de 3,92 milioane dolari potrivit 

cercetărilor efectuate de Institutul Ponemon. 
 

Articolul integral se găseşte aici 

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

 

 

11. Contabilitate pentru creşterea valorii 

Kevin Dancey şi Charles Tilley 

 

Contabilitatea este o disciplină testată în timp. Se întâmplă de când, în urmă cu cinci 

secole, Luca Pacioli a inventat evidența contabilă cu două intrări. Este mijlocul de a capta 

valoarea monetară care a fost realizată prin tranzacții. Astfel, din totdeauna contabilitatea a 

fost limbajul afacerilor, guvernelor, comerțului și piețelor de capital. 

Realizarea unui model de afaceri rezistent și durabil nu a fost niciodată mai dificilă 

decât în prezent. Vizualizarea creării valorii numai prin obiectivul acționarilor înseamnă a 

submina încrederea în organizație, a compromite reputația acesteia și chiar a amenința licența 

de a opera. Un set mai larg de date şi informații este necesar pentru a oferi o imagine mai 

fidelă a modului în care se creează valoarea.  

 

Pentru articolul integral click aici 

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

 

https://www.ifac.org/who-we-are/leadership/steve-ursillo-jr
https://www.ifac.org/who-we-are/leadership/christopher-arnold
https://www.ifac.org/knowledge-gateway/risk-management-internal-control/discussion/cybersecurity-critical-all
https://www.ifac.org/
https://www.ifac.org/knowledge-gateway/business-reporting/discussion/accounting-value-creation-and-encouraging-rise-chief
https://www.ifac.org/
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 NOUTĂŢI EDITORIALE 

12. Revista „Audit Financiar” nr. 4/2019 

 

Din sumar: „Studiu comparativ la nivel european privind criteriile care determină 

obligaţia auditării situaţiilor financiare şi modul de organizare a organismului de 

supraveghere a auditului statutar”; „Utilizarea instrumentului interactiv online GiPlot pentru 

explorarea datelor economice şi financiare în contextul componentei ex post a auditului”; 

„Atractivitatea profesiei de auditor financiar pentru generaţia Y (Millennials)”; „Rapoarte de 

audit extinse şi onorarii de audit – o analiză de conţinut a pieţei bancare din România”; 

„Influenţa opiniei de audit asupra gradului de manipulare a activităţilor operaţionale. Cazul 

companiilor româneşti cotate”; „Interdependenţa dintre departamentul de Controlling şi 

Management – premisă pentru atingerea obiectivelor organizaţionale”; „Evaziunea fiscală în 

ţările Uniunii Europene – provocări pentru profesionişti”. 

 
 

 

 


