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 ŞTIRILE EDIŢIEI 

 

1. Întâlnirile grupului de coordonare a Proiectului Common Content  

20-21 ianuarie 2020, Bucureşti 

În perioada 20-21 ianuarie 2020 au avut loc la sediul central al Camerei Auditorilor 

Financiari din România de la București, întâlnirile de lucru ale grupului de coordonare a 

Proiectului Common Content, din care CAFR face parte ca membru cu drepturi depline. 

În data de 20 ianuarie 2020 s-a desfăşurat întâlnirea membrilor Steering Group, 

structura executivă a Proiectului Common Content, la care au participat şi reprezentanţi ai 

Camerei, respectiv Adriana Lobdă, membru al Consiliului şi Adriana Spiridon, şef  CAPCS. 

Printre principalele puncte de pe agenda întâlnirii s-au numărat: 

- Aprobarea procesului verbal al întâlnirii anterioare de la Viena, din 2 septembrie 

2019; 

- Aprobarea bugetului de cheltuieli pe anul 2019 și situația contribuțiilor plătite de 

organismele membre pentru anul 2020; 

- Aspecte administrative privind actualizarea site-ului commoncontent.com; 

- Aprobarea raportului de auto-evaluare elaborat de OEC/CNCC Franța și al 

raportului de evaluare al CNDCEC Italia; 

- Stabilirea datelor următoarelor întâlniri ale Steering Group din perioada 2020-2021; 

- Stadiul celor mai recente modificări aduse sistemului de calificare și educație a 

auditorilor financiari din România din prisma modificărilor de reglementare; 

- Informări cu privire la ultimele noutăți pe plan european și internațional (legislație 

UE, IFAC și comitetele sale, alte organisme internaționale cu impact asupra educației 

auditorilor). 

Cea mai mare parte a întâlnirii s-a axat pe discuțiile referitoare la dezbaterea 

propunerilor și recomandărilor privind actualizarea strategiei Proiectului Common Content, 

astfel încât noul document să reflecte situația curentă a organismelor profesionale care 

gestionează profesia de auditor financiar din Uniunea Europeană și interesele membrilor 

acestor organisme profesionale. Astfel, s-au discutat comentariile și propunerile transmise de 

fiecare membru al Steering Group cu impact asupra: 

 actualizării misiunii proiectului, valorilor și obiectivelor acestuia;  

 serviciilor acoperite și relația cu organismele de reglementare;  

 acoperirea țărilor din Europa și recunoașterea țărilor terțe;  

 aspecte privind guvernanța;  

 principii privind conținutul educațional național și criteriile de recunoaștere 

practică, precum și  

 contactul cu alte autorități din Uniunea Europeană (precum Accountancy Europe și 

CEAOB- Comitetul Organismelor de Supraveghere a Auditului din Europa).  
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În a doua zi, 21 ianuarie, a avut loc întâlnirea Comitetului de Supraveghere al 

Proiectului Common Content, întâlnire la care au avut acces doar membrii comitetului, 

alături de secretarul CCP și președintele Steering Group, Hans van Damme. 

 

 

 INFORMATIV PROFESIONAL 

 

2. Data limită pentru depunerea fişei de pregătire profesională este  

31 ianuarie 2020 

 

În conformitate cu Normele de pregătire profesională continuă a auditorilor financiari 

conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr.75/1999 privind activitatea de audit financiar, 

aprobate prin Hotărârea Consiliului CAFR nr. 98/19 decembrie 2018, Art. 17,  auditorii  financiari  

trebuie  să depună anual,  până la  data  de  31  ianuarie,  documentele care să ateste 

îndeplinirea cerințelor de pregătire profesională continuă pentru anul precedent:  

a) fișa individuală de  pregătire  profesională, care poate fi descărcată accesând 

următorul link: https://www.cafr.ro/uploads/Fisa%20de%20pregatire%20PPC-6802.pdf și  

b) copia actelor doveditoare care atestă formarea profesională nestructurată. 

 

Fișa de pregătire profesională CAFR, aferentă anului 2019, se poate trimite prin e-mail 

la invatamant.admitere@cafr.ro sau se poate depune personal sau prin poștă la sediul central 

al CAFR sau la sediile reprezentanțelor teritoriale ale Camerei. 

 

Pentru informații suplimentare  vă rugăm să vă adresați Compartimentului admitere, 

pregătire continuă și stagiari la telefon: 031 433 59 42 sau prin e-mail la adresa: 

invatamant.admitere@cafr.ro. 

 

 

 

3. Data limita pentru depunerea raportului de activitate/declaraţiei fără activitate este  

15 februarie 2020    

 

Vă reamintim că potrivit art. 30 alin. (5) din Regulamentul de organizare și funcționare a 

CAFR aprobat prin Hotărârea Conferinței CAFR nr. 02/2018 și art. 4 alin. (1) din Hotărârea nr. 

99/2018 privind acordarea vizei anuale pentru desfășurarea activităților de audit financiar, altele decât 

auditul statutar, pentru auditorii financiari, membri ai Camerei Auditorilor Financiari din România, 

începând cu anul 2019 data limită pentru depunerea raportului anual de activitate sau a 

declarației anuale fără activitate s-a modificat. 

https://www.cafr.ro/uploads/Fisa%20de%20pregatire%20PPC-6802.pdf
mailto:invatamant.admitere@cafr.ro
mailto:invatamant.admitere@cafr.ro
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Astfel, raportul anual de activitate sau declarația anuală fără activitate, după caz, se 

completează și se transmite Camerei doar de către auditorii financiari activi și firmele de 

audit, membri ai CAFR, până la data de 15 februarie a fiecărui an, pentru activitatea 

desfășurată în anul anterior. 

 

Pentru informații suplimentare  vă rugăm să vă adresați Compartimentului servicii și 

asistență membri la telefon: 031 433 59 46 sau prin email la adresa: servicii.membri@cafr.ro. 

 

 

4. Aplicarea dispozițiilor Legii nr.129 din 11 iulie 2019 pentru prevenirea și 

combaterea spălării banilor și finanțării terorismului referitoare la obligațiile 

auditorilor financiari, ca entități raportoare 

 

În Monitorul Oficial nr. 589 din 18 iulie 2019 a fost publicată Legea nr. 129 din 11 iulie 

2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și 

pentru modificarea și completarea unor acte normative (”Lege”). 

Punctele principale ale legii se referă la: 

- Entităţile raportoare; 

- Obligaţiile auditorilor financiari de raportare către ONPCSB; 

- Desemnarea persoanelor responsabile; 

- Sistemul adecvat de gestionare a riscurilor; 

- Politici şi norme interne; 

- Măsuri de cunoaştere a clientelei; 

- Declaraţia cu privire la beneficiarul real; 

- Obligaţia clasificării clienţilor. 

 

Pentru toate detaliile click aici 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:servicii.membri@cafr.ro
http://www.unbr.ro/wp-content/uploads/2019/07/LEGE-nr.-129-din-11-iulie-2019-spalarea-banilor.pdf
http://www.unbr.ro/wp-content/uploads/2019/07/LEGE-nr.-129-din-11-iulie-2019-spalarea-banilor.pdf
https://www.cafr.ro/comunicat-cu-privire-la-aplicarea-dispozitiilor/
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5. Candidaturile privind nominalizarea unor reprezentanți ai CAFR în structurile 

IFAC 

IFAC a lansat un apel la candidaturi pentru comitetele IFAC pentru un mandat ce 

debutează în 2021. În urma nominalizărilor primite de la membri, Consiliul CAFR a decis în 

şedinţa din data de 27 ianuarie 2020, susținerea următorilor reprezentanți ai Camerei: 

Florentina Şuşnea, vicepreşedinte al Consiliului, pentru Comitetul contabililor 

profesionişti în afaceri (PAIB).  

PAIB deservește membrii IFAC și peste un milion și jumătate de contabili profesioniști 

din întreaga lume care lucrează în comerț, industrie, servicii financiare, educație și sectoarele 

public și non-profit. 

Comitetul PAIB oferă consultanță strategică IFAC cu privire la problemele cheie legate 

de profesioniștii contabili în afaceri și susține o profesie pregătită pentru viitor, împărtășind și 

dezvoltând leadership-ul și resursele cognitive, în special în următoarele domenii tematice: 

- Transformarea funcțiilor Chief Financial Officer și financiar; 

- Guvernanță și etică; 

- Managementul financiar și de performanță; 

- Raportarea de afaceri sporită. 

Adriana Lobdă, membru al Consiliului, pentru Comitetul de dezvoltare a Organizaţiei 

Profesionale de Contabilitate (PAO). 

PAO ajută IFAC în sprijinirea organizațiilor profesionale contabile din întreaga lume, 

ca parte a eforturilor de consolidare a capacității IFAC. Comitetul contribuie activ la 

obiectivele strategice ale IFAC, în special în dezvoltarea unei profesii pregătite pentru viitor. 

Comitetul se concentrează în principal pe: 

- Creșterea gradului de conștientizare cu privire la cele mai bune practici de dezvoltare 

PAO; 

- Facilitarea adoptării și implementării schimbului de cunoștințe;  

- Responsabilizarea organizaţiilor profesionale contabile prin îndrumare, leadership și 

asistență tehnică. 

Monica Ştefan, membru al Consiliului, pentru Comitetul pentru practici mici şi 

mijlocii (SMP). 

SMP furnizează contribuții strategice asupra activităților IFAC pentru a sprijini și 

reprezenta interesele contabililor profesioniști care lucrează în practicile mici și mijlocii. 

Comitetul SMP sprijină activitatea IFAC în trei domenii principale: 

- Furnizarea de contribuții la elaborarea de standarde internaționale privind 

asigurarea, auditul și etica din perspectiva SMP și IMM. 

- Dezvoltarea și schimbul de resurse, instrumente, știri și expertiză, cu accent pe 

implementarea internațională a standardelor, gestionarea practicilor și furnizarea de servicii 

de consultanță pentru afaceri. 

- Creșterea vizibilității și vocii SMP-urilor și IMM-urilor prin reprezentarea globală și 

advocacy cu privire la rolul practicienilor mici și mijlocii ca furnizori de asigurare și afaceri. 

Carmen Mataragiu, auditor financiar, pentru Comitetul de nominalizare.   
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6. Ghidul privind implementarea standardelor internaţionale de audit intern  

Ediţia a II-a, 2019 

  

A apărut lucrarea „Ghidul privind implementarea standardelor internaţionale de 

audit intern - Ediţia a II-a, 2019”, care poate fi descărcat gratuit de pe website-ul nostru, 

secţiunea „Asistenţă membri/Audit intern”. 

Materialul reprezintă rezultatul activității comitetului de lucru pentru audit intern, 

constituit atât din membri ai CAFR cât și din reprezentanți ai Asociației Auditorilor Interni 

din România (AAIR). 

Ediția 2019 a Ghidului  se dorește a fi un sprijin real în activitatea practică atât pentru 

auditorii financiari – coordonatori ai activității de audit intern ai entităţilor,  cât și pentru 

persoanele care fac parte din echipele organizate pentru a desfășura misiuni de audit intern. 

Ghidul conține recomandări general aplicabile, poate fi adaptat de la caz la caz pentru 

domeniile specializate și reprezintă un îndrumător pentru aplicarea celor mai bune practici în 

domeniu. 

 

 

7. IESBA a revizuit partea 4B a Codului Internațional de Etică 

Ianuarie 2020 

Consiliul pentru Standarde Internaționale de Etică pentru Contabili IFAC (IESBA) a 

lansat în data de 06.01.2020 „Revizii la Partea 4B a Codului pentru a reflecta termenii și conceptele 

utilizate în ISAE 3000 (revizuit)”. 

Această parte cuprinde standardele de independență pentru misiunile de asigurare, 

altele decât misiunile de audit și de revizuire. 

Principalele elemente revizuite, dezvoltate în coordonare cu IAASB, includ: 

• Modificări ale terminologiei cheie, inclusiv o definiție revizuită a termenului „client 

de asigurare”; 

• Amendamente ale anumitor cerințe de independență având în vedere definiția 

revizuită a clientului de asigurare; 

• O mai mare claritate în ceea ce privește părțile unei misiuni de asigurare, rolurile și 

responsabilitățile acestora și cerințele de independență aferente care se aplică; și 

• O distincție mai clară între tipurile de misiuni de asigurare acoperite în Părțile 4A 

(care abordează independența pentru misiuni de audit și revizuire) și 4B din Cod. 

 

Pentru textul complet revizuit în limba engleză consultați următorul link. 

 

 

https://www.ethicsboard.org/publications/final-pronouncement-alignment-part-4b-code-isae-3000-revised?utm_source=IFAC+Main+List&utm_campaign=70e51d88c4-EMAIL_CAMPAIGN_2020_01_06_03_52&utm_medium=email&utm_term=0_cc08d67019-70e51d88c4-80354981


 

 

 

Page | 7 

   

 

8. Standardul Internațional de Audit (ISA) 315 (revizuit 2019) 

  

Consiliul pentru standarde internaționale de audit și asigurare (IAASB) a lansat 

Standardul Internațional de Audit (ISA) 315 (revizuit 2019). Standardul a fost revizuit pentru 

a include o identificare și evaluare a riscului mai robustă și mai consistentă, stabilește cerințe 

clarificate și îmbunătățite, precum și materialul de aplicare îmbunătățit. 

  

Puteți accesa acest standard în limba engleza în următorul link: 

https://www.iaasb.org/publications/isa-315-revised-2019-identifying-and-assessing-risks-

material-misstatement?utm_source=IFAC%20Main%20List&utm_campaign=ec9befd9ac-

EMAIL_CAMPAIGN_2019_12_18_08_20&utm_medium=email&utm_term=0_cc08d67019-

ec9befd9ac-80395233 

  

ISA 315(revizuit 2019) este aplicabil auditului situațiilor financiare pentru perioadele 

care încep la 15 decembrie 2021 sau ulterior. 

 

 

 

9. TaxEU Forum revine cu o nouă ediţie 

6-7 februarie 2020, Bucureşti 

 

Camera Auditorilor Financiari din România recomandă 

 

O noua ediţie TaxEU Forum  – cel mai important eveniment naţional de legislaţie şi 

fiscalitate, va avea loc în perioada 6-7 februarie 2020 la JW Marriott Bucharest Grand Hotel şi 

va reuni specialişti din cele mai importante companii şi firme de consultanţă fiscală.  

Ajuns la cea de-a XIV-a ediţie, evenimentul va oferi soluţii pentru provocările 

legislative şi fiscale ale anului 2020, aducând în prim plan modificările legislative şi efectele 

acestora asupra mediului fiscal din România. 

Pentru mai multe detalii vă rugăm sa accesaţi următorul link: 

https://www.taxeu.ro/newsletter/newsletter11.html 

https://www.iaasb.org/publications/isa-315-revised-2019-identifying-and-assessing-risks-material-misstatement?utm_source=IFAC%20Main%20List&utm_campaign=ec9befd9ac-EMAIL_CAMPAIGN_2019_12_18_08_20&utm_medium=email&utm_term=0_cc08d67019-ec9befd9ac-80395233
https://www.iaasb.org/publications/isa-315-revised-2019-identifying-and-assessing-risks-material-misstatement?utm_source=IFAC%20Main%20List&utm_campaign=ec9befd9ac-EMAIL_CAMPAIGN_2019_12_18_08_20&utm_medium=email&utm_term=0_cc08d67019-ec9befd9ac-80395233
https://www.iaasb.org/publications/isa-315-revised-2019-identifying-and-assessing-risks-material-misstatement?utm_source=IFAC%20Main%20List&utm_campaign=ec9befd9ac-EMAIL_CAMPAIGN_2019_12_18_08_20&utm_medium=email&utm_term=0_cc08d67019-ec9befd9ac-80395233
https://www.iaasb.org/publications/isa-315-revised-2019-identifying-and-assessing-risks-material-misstatement?utm_source=IFAC%20Main%20List&utm_campaign=ec9befd9ac-EMAIL_CAMPAIGN_2019_12_18_08_20&utm_medium=email&utm_term=0_cc08d67019-ec9befd9ac-80395233
https://www.taxeu.ro/
https://www.taxeu.ro/newsletter/newsletter11.html
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 DIN AGENDA CAFR 

▪ Evenimente pe plan intern 

 
10. Conferința de lansare a proiectului  

„Creșterea capacității instituționale a Curții de Conturi și a capacității de a interacționa cu 

mediul extern”,  

finanțat prin Programul de Sprijin pentru Reforme Structurale al Comisiei Europene. 

21 ianuarie 2020, Bucureşti 

 

În data de 21 ianuarie 2020 Curtea de Conturi a României (CCR) a organizat, la sediul 

său din Bucureşti,conferinţa de lansare a proiectului „Creşterea capacităţii instituţionale a Curţii 

de Conturi şi a capacităţii de a interacţiona cu mediul extern”, proiect finanţat prin Programul de 

Sprijin pentru Reforme Structurale al Comisiei Europene. 

Unul dintre scopurile proiectului îl reprezintă dezvoltarea unei noi strategii de 

comunicare pentru a promova rolul CCR de responsabilizare a sectorului public, precum şi a 

unor instrumente inovative în relaţia cu entităţile auditate. 

Agenda evenimentului a inclus şi o secţiune de dezbateri cu obiectivul primirii unui 

feedback cu privire la modalităţile de eficientizare a activităţii specifice din partea celor mai 

importanţi actori publici cu care CCR interacţionează. 

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

fost de reprezentată de dr. Ciprian Teodor Mihăilescu, preşedinte. 

În deschiderea lucrărilor în mesajul rostit cu acest prilej, preşedintele CAFR a 

menţionat câteva aspecte esenţiale ale bunei colaborări dintre CAFR şi Curtea de Conturi: 

„CAFR a colaborat și a susținut activ Curtea de Conturi și o va face și în continuare. 

Responsabilitatea financiară, prin obligația instituțiilor publice de a explica modul în care gestionează 

fondurile publice în fața cetățenilor sau a forurilor lor reprezentative, este, fără îndoială, legată de 

legitimitatea sistemică în orice sistem, în special în perioadele de duritate economică. 

În societățile democratice, informațiile complete, exacte și ușor disponibile cu privire la 

implementarea bugetului și a politicilor sunt esențiale pentru controlul eficient și luarea deciziilor. 

Aceste informații ajută la promovarea unei gestionări financiare solide și servesc drept bază pentru 

responsabilitate. România are nevoie de un auditor extern care poate acționa ca un tutore independent 

al intereselor financiare ale cetățenilor săi.  

O caracteristică distinctă a profesiei de auditor financiar este asumarea responsabilității de a 

acționa în interesul public. Utilizatorii de informație financiar-contabilă, reprezentați de investitorii 

actuali sau potențiali, managementul entității, personalul angajat, creditorii, furnizorii, clienții, 

instituțiile statului și alte autorități, precum și publicul larg se bazează pe încrederea că informațiile 

difuzate prin situațiile financiare corespund realității raportate. Profesia noastră se bazează, prin 

urmare, pe încredere. Această încredere este o caracteristică vitală în dezvoltarea unei economii de 

piață sănătoase și valoroase”. 
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11. Şedinţa board-ului CNIPMMR 

30 ianuarie 2020, Bucureşti 

 

În data de 30 ianuarie a.c., la sediul Consiliului Naţional al Întreprinderilor Private 

Mici şi Mijlocii din România, a avut loc prima ședinţă din acest an a boardului CNIPMMR, la 

care a participat, ca invitat special, prim-ministrul României, dl. Ludovic Orban.  

În cadrul întâlnirii au fost prezenți aproximativ 80 de antreprenori, reprezentanți ai 

structurilor de IMM-uri din toată țara, precum şi asociații membre ale tinerilor antreprenori, 

femeilor antreprenor, grupuri de acțiune locală sau asociații profesionale. 

În calitate de membru al Uniunii Profesiilor Liberale din România, Camera Auditorilor 

Financiari din România a participat la acest eveniment fiind reprezentată de dr. Ciprian 

Teodor Mihăilescu, preşedinte şi de Adrian Popescu, secretar general. 

Întâlnirea a avut ca scop stabilirea priorităților şi direcțiilor de acțiune ale anului 2020 

pentru mediul de afaceri precum și identificarea celor mai importante probleme cu care se 

confruntă antreprenorii din țară. 

Astfel, printre problemele ridicate de către antreprenori s-au numărat următoarele: 

exodul masiv al forței de muncă tinere, lipsa infrastructurii ca principal obstacol în 

dezvoltarea business-urilor, separarea atribuțiilor de control din industria alimentară, 

reorganizarea administrațiilor portuare, taxarea pe muncă, înființarea unui fond “capital de 

risc” în vederea finanțării înființării de start-up-uri inovative, birocrația excesivă sau 

regândirea structurii anului școlar și a vacanțelor în funcție de necesitățile economice. 

 

Pentru mai multe detalii click aici 

Sursa: http://cnipmmr.ro/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://cnipmmr.ro/2020/01/30/participarea-prim-ministrului-romaniei-dl-ludovic-orban-in-cadrul-sedintei-boardului-cnipmmr/
http://cnipmmr.ro/
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Conferința națională  

12. „Prevenirea și combaterea spălării banilor. Impactul noii legi asupra profesiilor 

liberale” 

31 ianuarie 2020, Bucureşti 

 

 

În data de 31 ianuarie 2020, la Facultatea de Drept a Universităţii din București, Baroul 

București, UNPIR – filiala București, Camera Notarilor Publici București, Camera 

Consultanților Fiscali, Camera Auditorilor Financiari din România, Asociația Națională a 

Evaluatorilor Autorizați din România și Editura Universul Juridic au organizat în parteneriat 

Conferința națională  „Prevenirea și combaterea spălării banilor. Impactul noii legi asupra profesiilor 

liberale”. 

Lucrările s-au desfăşurat în trei secţiuni în care au prezentat teme relevante în 

concordanţă cu tematica evenimentului:  

Luminița Criștiu-Ninu, judecător - președintele Curții de Apel București: „Probleme 

din practica judiciară privind spălarea banilor” 

Elena Hach, procuror: „Tranzacţiile suspecte” 

Daniela Dediu, procuror: „Beneficiarul real” 

Remus Jurj, procuror: „Aspecte practice privind investigarea spălării banilor”  

Cătălin Magdalena, judecător - președintele secției penale a Tribunalului București: 

„Corelaţia spălării banilor cu evaziunea fiscală”  

prof. univ. dr., av. Mihai Adrian Hotca: „Obligaţiile, secretul profesional şi răspunderea 

unităţilor raportoare”  

Augustin Zăbrăuțanu, avocat: „Ofiţerul de integritate şi managementul riscurilor de 

spălare a banilor”. 

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

Laura Vorniceanu, vicepreşedinte al Consiliului, Adrian Popescu, secretar general al 

Camerei, Ana Ile, consilier juridic, Rodica Iacob, inspector şi Anca Amuza-Conabie. 
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▪ Evenimente pe plan extern 

13. IESBA propune revizuiri semnificative ale standardelor internaționale de independență 

21 ianuarie 2020 
 

Consiliul de standarde internaționale de etică pentru contabili (IESBA®) a lansat două 

proiecte de revizie şi anume: 

• Propuneri de revizii ale prevederilor Codului privind serviciile de neasigurare 

(NAS); 

• Propuneri de revizii ale prevederilor Codului legate de taxe. 

Propunerile au drept scop consolidarea serviciilor de neasigurare și a dispozițiilor 

privind independența referitoare la taxe ale Codului internațional de etică pentru 

profesioniștii contabili (inclusiv standardele internaționale de independență) (codul). 

Revizuirile reprezintă o etapă cheie în două angajamente strategice majore ale IESBA în 

strategia și planul său de lucru actual. 

Printre principalele modificări propuse prevederilor NAS se numără: 

 Interdicția de a furniza NAS unui client de audit care este o entitate de 

interes public (PIE) în cazul în care se va crea o amenințare de auto-revizuire la 

independență; 

 Restrângerea suplimentară a circumstanțelor în care materialitatea poate 

fi luată în considerare în determinarea permisibilității unui NAS; 

 Dispoziții consolidate cu privire la comunicarea auditorului cu cei 

însărcinați cu guvernanța (TCWG), inclusiv, pentru PIE, o cerință pentru aprobarea 

prealabilă a NAS de către TCWG;  

 Cerințe mai stricte în ceea ce privește furnizarea unor NAS, inclusiv 

anumite sfaturi fiscale și de finanțe corporative. 

 

Pentru toate detaliile: click aici 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.ethicsboard.org/news-events/2020-01/global-ethics-board-proposes-significant-revisions-international-independence-standards
https://www.ifac.org/
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14. OROC Portugalia a fost acceptat ca membru asociat al Proiectului Common Content 

Decembrie 2019 

În ultima sa întâlnire din anul 2019, Steering Group - structura executivă a Proiectului 

Common Content, a votat acceptarea ca membru asociat al Ordem dos Revisores Oficiais de 

Contas (OROC), organismul profesional al practicienilor în audit din Portugalia. 

Hans van Damme, președintele Steering Group, a declarat: „În numele membrilor 

Proiectului Common Content, am deosebita plăcere să anunț că OROC a devenit cel mai recent 

membru asociat al Proiectului. Portugalia era una dintre ultimele țări mari din vestul UE care nu era 

membră a Proiectului, așadar suntem cu atât mai bucuroși că OROC a ales să ni se alăture în acest 

moment. Prin alăturarea Portugaliei, credem că Proiectul Common Content a ajuns la un număr 

destul de important de țări pentru a se bucura de recunoașterea sa de facto drept ”cadru general de 

instruire comun” pentru profesioniștii contabili și auditorii din Uniunea Europeană. În consecință, 

suntem de părere că restul organismelor profesionale contabile din UE, care nu sunt încă membre ale 

Proiectului, ar trebui să pună serios în discuție acest lucru, în viitorul apropiat, pentru a putea lua 

parte la activitățile desfășurate de noi în relație cu activitatea autorităților de supraveghere a auditului 

din UE la nivelul CEAOB, în vederea armonizării în materie de educație a auditorilor statutari din 

UE.” 

În context, José Rodrigues de Jesus, președintele OROC, a afirmat: „Mulțumesc 

Steering Group pentru acceptarea OROC ca membru asociat și salut oportunitatea ca OROC să 

contribuie la acest Proiect. În conformitate cu obiectivele Proiectului, OROC crede că profesia continue 

să joace un rol important în creșterea calității educației auditorilor și în încercarea de armonizare a 

educației în domeniul auditului în Uniunea Europeană. În acest sens, Proiectul are toate șansele să 

joace un rol central în dialogul dintre profesie și autoritățile de supraveghere la nivel comunitar în 

cadrul CEAOB, în vederea armonizării educației auditorilor statutari din UE. Din aceste motive, avem 

convingerea că acele organisme profesionale din Europa care nu s-au alăturat încă Proiectului 

Common Content ar trebui să ia serios în considerare obținerea calității de membru.” 

Proiectul Common Content își propune să internaționalizeze și să armonizeze 

obiectivele educaționale de înaltă calitate cu privire la aptitudinile relevante ale 

profesioniștilor contabili, utilizate de organismele profesionale, care fac obiectul globalizării și 

ale modificărilor în așteptările publicului, păstrând, totodată, punctele forte ale structurilor, 

calificărilor și titlurilor educaționale locale. 

Camera Auditorilor Financiari din România este membru cu drepturi depline al 

Proiectului Common Content din anul 2018. 
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 ACTUALITĂŢI INTERNAŢIONALE 

Studii, opinii, articole 

15. O guvernare a PAO eficientă - cheia pentru o profesie contabilă cu impact 

Patrick Kabuya 

 

„Organizațiile profesionale contabile (PAO) necesită o conducere eficientă în ce 

priveşte consiliul (sau echivalent), pentru a proiecta și implementa inițiative îndrăznețe, 

inovatoare și de impact, care abordează provocările globale, îmbunătățesc viața cetățenilor și 

contribuie la realizarea Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă (ODD). Concluziile analizelor și 

observațiilor mele privind acordurile și practicile privind guvernanța PAO în Africa indică 

faptul că trebuie să se facă mai multe pentru consolidarea guvernanței - în special în cadrul 

consiliilor de administrație”. 

 

Pentru articolul integral: click aici 

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

 

16. Viitorul muncii - o viziune pentru membrii IFAC 

Joseph Bryson 

„În data de 24 octombrie 2019, am avut marea plăcere să prezint celor peste o mie de 

contabili și auditori participanţi la Adunarea Națională a Institutului Mexicano de 

Contadores Públicos (Institutul Contabililor Publici din Mexic sau IMCP), care a avut loc la 

Guadalajara, Mexic, tema „Provocări și oportunități pentru profesia contabilă în era transformării 

digitale”. 

Implicațiile transformării digitale sunt de anvergură pentru societățile noastre cu 

impact şi în profesia contabilă. Ca organizații ale societății civile, organizațiile profesionale 

contabile, cum ar fi IMCP, au oportunități și responsabilități importante în dezvoltarea 

activităţilor profesiei, care răspund nevoilor prezente și viitoare ale economiei. 

Spre deosebire de multe prognoze pesimiste despre viitorul profesiei contabile, acesta 

nu se află în cel mai vulnerabil sector și nici nu a fost afectat în mod negativ de transformarea 

digitală. Locurile de muncă afectate în principal de transformarea digitală sunt cele de 

producție”. 

 

Pentru articolul integral: click aici 

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

 

 

 

https://www.ifac.org/knowledge-gateway/developing-accountancy-profession/discussion/effective-pao-governance-key-foundation-impactful-accountancy-profession
https://www.ifac.org/
https://www.ifac.org/knowledge-gateway/preparing-future-ready-professionals/discussion/future-work-vision-ifac-members
https://www.ifac.org/
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17. Combaterea fraudei și criminalității financiare în sectorul public global prin 

instruire și educație 

 

Les Dobie, Head of Counter Fraud Training, CIPFA 

 

„Frauda și criminalitatea financiară vor exista întotdeauna. Acolo unde există bani, 

există și oameni care lucrează pentru a exploata sistemul financiar pentru câștigul lor 

personal - iar sectorul public nu face excepție. Deși încă mai sunt multe de făcut, guvernele 

occidentale au stabilit o poziție relativ solidă în combaterea și descurajarea corupției, a mitei 

și a fraudei răspândite.  

Cu toate acestea, problemele severe din sectorul public sunt tot mai evidente. 

Infracțiunile financiare din sfera publică afectează viața a milioane de persoane la nivel 

mondial și este o problemă extrem de complexă de rezolvat.  

La CIPFA, considerăm că programele de formare și educație sunt o parte semnificativă 

a soluției”. 

 

 

Pentru articolul integral: click aici 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.ifac.org/knowledge-gateway/building-trust-ethics/discussion/tackling-fraud-and-financial-crime-global-public-sector-through-training-and-education?utm_medium=email&utm_source=transactional&utm_campaign=GKG_Latest
https://www.ifac.org/
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 NOUTĂŢI EDITORIALE 

 

18. Revista „Practici de Audit” nr. 3/2019 

 

Din sumar: „Digitalizarea auditului financiar – următoarea frontieră” – editorial; „20 

de ani de maturitate a profesiei de auditor financiar în România – trecut, prezent şi viitor” – 

reportaj de la cel de al VI-lea Congres al profesiei de auditor financiar din România; 

„Prevenirea spălării banilor şi finanţarea terorismului, în lumina noilor reglementări – noi 

obligaţii în activitatea profesioniştilor”; „Utilizarea inteligenţei artificiale în auditul intern”; 

„O analiză a conceptelor strâns legate de auditul financiar folosind instrumente NLP”; 

„Încrederea în profesiile liberale în era digitalizării şi inteligenţei artificiale”.  
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19. Revista „Audit Financiar” nr. 1/2020 

 

Din sumar: „Independenţa în misiunile de audit financiar. Cazul băncilor din 

România”; „Auditarea auditorilor – supravegherea: necesitate sau obligativitate?”; „Profesia 

de auditor la feminin – repere privind antreprenoriatul de gen în România”; „Mize şi 

provocări privind activitatea auditorului în era Blockchain”; „Calitatea misiunilor de audit 

financiar prin prisma raportării aspectelor cheie de audit”; „Raportarea corporatistă în 

societatea (post)modernă: consideraţii privind contextul românesc”; „Adoptarea practicilor 

de raportare nefinanciară ale companiilor cotate la Bursa de Valori din Bucureşti”. 

 

 

 

 

 

 

 


