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 ŞTIRILE EDIŢIEI 

1. Model de contract pentru audit financiar – 2020 

În sprijinul activității dumneavoastră, CAFR vă pune la dispoziție modelul de contract 

de audit financiar, care se poate descărca de pe website-ul CAFR, pagina principală, secțiunea 

”Documente utile”, accesând următorul link : https://www.cafr.ro/documente-utile/ 

 

  INFORMATIV PROFESIONAL  

2. „Guvernanța Corporativă – Rolul Comitetului de audit” 

Cercetare profesională CAFR 

Compartimentul Monitorizare, Control, Competenţă şi Cercetare Profesională din 

cadrul Camerei Auditorilor Financiari din România a efectuat o cercetare profesională cu 

tema „Guvernanța corporativă – Rolul Comitetului de audit”, pe care o puteți vizualiza: click 

aici.  

De asemenea, acest material prevede două modele de rapoarte: 

 Raport suplimentar întocmit de auditorul statutar către Comitetul de audit și 

 Raportul Comitetului de audit către AGA. 

Totodată, vă reamintim eforturile permanente depuse de CAFR pentru a veni în 

sprijinul dumneavoastră, în vederea creșterii calității serviciilor pe care le oferiți, concretizate 

prin: 

1. Publicarea Ghidului pentru un Audit de Calitate, ediția 2019, actualizată în 

parteneriat cu Institutul Contabililor Autorizați din Scoția (ICAS); 

2. Publicarea Ghidului de utilizare a ISA-urilor în auditul Întreprinderilor mici și 

mijlocii, elaborat de Comitetul pentru Practicieni Mici și Mijlocii din cadrul Federației 

Internaționale a Contabililor (IFAC); 

3. Publicarea Ghidului privind implementarea Standardelor Internaționale de 

Audit Intern – Ediția a II-a, 2019 care poate fi descărcat gratuit: https://www.cafr.ro/wp-

content/uploads/2019/12/Ghid-privind-implementarea-Standardelor-internationale-de-audit-

intern-2019.pdf; 

4. Lansarea aplicației de auditare a situațiilor financiare BCOMM Audit Manager, 

structurată pe ultima ediție a Ghidului pentru un Audit de Calitate, ediția 2019. Descrierea 

detaliată a aplicației este disponibilă la adresa http://am.bcomm.ro/. Ca noutate, a fost lansat 

recent Cursul introductiv BCOMM Audit Manager, accesibil online. Pentru detalii, click aici: 

http://am.bcomm.ro/curs-introductiv-bcomm-audit-manager/ 

Primele două Ghiduri vor fi disponibile pentru achiziție ulterior încetării restricțiilor 

privind desfășurarea activității impuse de pericolul pandemiei Covid – 19 și reluării 

programului cu publicul, atât la sediul central al CAFR, cât şi la reprezentanțele teritoriale. 

precum și pe bază de comandă electronică. 

https://www.cafr.ro/documente-utile/
https://www.cafr.ro/wp-content/uploads/2020/04/Cercetare-profesionala-CAFR_Guvernanta-Corporativa.pdf
https://www.cafr.ro/wp-content/uploads/2020/04/Cercetare-profesionala-CAFR_Guvernanta-Corporativa.pdf
https://www.cafr.ro/wp-content/uploads/2019/12/Ghid-privind-implementarea-Standardelor-internationale-de-audit-intern-2019.pdf
https://www.cafr.ro/wp-content/uploads/2019/12/Ghid-privind-implementarea-Standardelor-internationale-de-audit-intern-2019.pdf
https://www.cafr.ro/wp-content/uploads/2019/12/Ghid-privind-implementarea-Standardelor-internationale-de-audit-intern-2019.pdf
http://am.bcomm.ro/
http://am.bcomm.ro/curs-introductiv-bcomm-audit-manager/
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3. Impactul crizei actuale asupra microîntreprinderilor şi IMM-urilor 

Cercetare Ingenius NET 

Ingenius Hub, în cadrul mai larg al rețelei Ingenius NET, a inițiat o amplă cercetare, 

începând cu data de 31 martie 2020, cu privire la impactul crizei actuale asupra 

microîntreprinderilor și IMM-urilor, pe care să poată fi fundamentate un set de măsuri pentru 

a fi propuse, președinției, guvernului și autorităților locale. 

Prin participarea la acest sondaj, puteți contribui și dumneavoastră atât la 

fundamentarea măsurilor, deci la creșterea șanselor ca acestea să fie implementate, cât și la 

definirea acestor propuneri, optând pentru diferite variante deja formulate în chestionar. 

Toate datele colectate rămân confidențiale, iar datele cu caracter personal sunt 

prelucrate în conformitate cu legislația în vigoare. 

Precizăm faptul că după finalizarea cercetării, vor fi organizate dezbateri virtuale cu 

toți cei care vor dori să se implice, pentru a agrea setul final de măsuri. 

 

Camera Auditorilor Financiari din România susține acest demers și recomandă 

completarea formularului din link. 

 

4. Îndrumări pentru auditori în timpul pandemiei COVID-19 

  

În timpul pandemiei COVID-19, auditurile trebuie să respecte în continuare 

standardele internaționale, ceea ce poate necesita considerații diferite și îmbunătățite de către 

aceștia în circumstanțele actuale. Auditorii ar putea avea nevoie să ia în considerare 

dezvoltarea unor proceduri alternative pentru a strânge suficiente probe de audit adecvate 

pentru a susține opinia de audit sau pentru a o modifica. 

Ca răspuns la circumstanțele globale fără precedent IAASB a emis următoarele alerte 

pentru a oferi unele îndrumări auditorilor, disponibile la următoarele linkuri: 

 

 Staff Audit Practice Alert: Going Concern 

 Audit Considerations Arising from Changes Due to COVID-19 

 

 

Sursa: https://www.iaasb.org/ 

 

 

 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/1H6hW5uylSyouLi6d4OQ9pTlpa0AnXGZTJPTegSpTDm4/viewform?edit_requested=true
https://www.ifac.org/system/files/publications/files/IAASB-Staff-Alert-Going-Concern-April-2020.pdf
https://www.ifac.org/system/files/uploads/IAASB/Staff%20Alert%20-%20Audit%20Considerations%20Arising%20from%20Changes%20Due%20to%20Coronavirus.pdf
https://www.iaasb.org/
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5. IFAC propune revizuirea ISA 600 Auditul Grupurilor în sprijinul calității 

auditului 

 

 Pentru a se asigura că Standardele internaționale de audit (ISA) continuă să ofere o 

bază pentru audituri la nivel mondial de înaltă calitate, proiectul de expunere IAASB, ISA 600 

(revizuit), Considerații speciale - Auditarea situațiilor financiare ale grupului (inclusiv 

activitatea auditorilor componentelor), propune cerințe mai solide și îndrumări sporite care, 

printre altele: 

-          Clarifică domeniul de aplicare și aplicabilitatea standardului; 

-          Subliniază importanța exercitării scepticismului profesional în cadrul auditului 

de grup; 

-          Clarifică și consolidează faptul că toate ISA-urile trebuie aplicate într-un audit 

de grup prin stabilirea unor legături mai puternice cu celelalte ISA-uri, în special cu ISA 220 

(revizuit), ISA 315 (revizuit 2019) și ISA 330. 

 

Termenul limită pentru comentarii este 02 octombrie 2020 

  

Pentru toate detaliile accesaţi următorul link:  

https://www.iaasb.org/publications/proposed-international-standard-auditing-600-

revised-special-considerations-audits-group-

financial?utm_source=IFAC+Main+List&utm_campaign=a444b8eb03-

EMAIL_CAMPAIGN_2018_11_15_07_08_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_cc08

d67019-a444b8eb03-

80375305&fbclid=IwAR1b4qttX8u9Ib3Uoh8aessKG2WYxRFeK_PbkVjJQuxTaJecuDXySlFnlt4  
  

Sursa: https://www.iaasb.org/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.iaasb.org/publications/proposed-international-standard-auditing-600-revised-special-considerations-audits-group-financial?utm_source=IFAC+Main+List&utm_campaign=a444b8eb03-EMAIL_CAMPAIGN_2018_11_15_07_08_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_cc08d67019-a444b8eb03-80375305&fbclid=IwAR1b4qttX8u9Ib3Uoh8aessKG2WYxRFeK_PbkVjJQuxTaJecuDXySlFnlt4
https://www.iaasb.org/publications/proposed-international-standard-auditing-600-revised-special-considerations-audits-group-financial?utm_source=IFAC+Main+List&utm_campaign=a444b8eb03-EMAIL_CAMPAIGN_2018_11_15_07_08_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_cc08d67019-a444b8eb03-80375305&fbclid=IwAR1b4qttX8u9Ib3Uoh8aessKG2WYxRFeK_PbkVjJQuxTaJecuDXySlFnlt4
https://www.iaasb.org/publications/proposed-international-standard-auditing-600-revised-special-considerations-audits-group-financial?utm_source=IFAC+Main+List&utm_campaign=a444b8eb03-EMAIL_CAMPAIGN_2018_11_15_07_08_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_cc08d67019-a444b8eb03-80375305&fbclid=IwAR1b4qttX8u9Ib3Uoh8aessKG2WYxRFeK_PbkVjJQuxTaJecuDXySlFnlt4
https://www.iaasb.org/publications/proposed-international-standard-auditing-600-revised-special-considerations-audits-group-financial?utm_source=IFAC+Main+List&utm_campaign=a444b8eb03-EMAIL_CAMPAIGN_2018_11_15_07_08_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_cc08d67019-a444b8eb03-80375305&fbclid=IwAR1b4qttX8u9Ib3Uoh8aessKG2WYxRFeK_PbkVjJQuxTaJecuDXySlFnlt4
https://www.iaasb.org/publications/proposed-international-standard-auditing-600-revised-special-considerations-audits-group-financial?utm_source=IFAC+Main+List&utm_campaign=a444b8eb03-EMAIL_CAMPAIGN_2018_11_15_07_08_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_cc08d67019-a444b8eb03-80375305&fbclid=IwAR1b4qttX8u9Ib3Uoh8aessKG2WYxRFeK_PbkVjJQuxTaJecuDXySlFnlt4
https://www.iaasb.org/publications/proposed-international-standard-auditing-600-revised-special-considerations-audits-group-financial?utm_source=IFAC+Main+List&utm_campaign=a444b8eb03-EMAIL_CAMPAIGN_2018_11_15_07_08_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_cc08d67019-a444b8eb03-80375305&fbclid=IwAR1b4qttX8u9Ib3Uoh8aessKG2WYxRFeK_PbkVjJQuxTaJecuDXySlFnlt4
https://www.iaasb.org/
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 DIN AGENDA CAFR 

▪ Evenimente pe plan intern 

6. „The Post-Pandemic World” - Video conferinţă organizată de ziarul „Bursa” 

28 aprilie 2020 

În data de  28 aprilie 2020, ziarul BURSA a organizat videoconferinţa cu tema “The 

Post-Pandemic World”. Evenimentul a fost transmis, în direct, pe site-ul www.bursa.ro, 

pagina Youtube a ziarului BURSA şi pe contul de Facebook al ziarului BURSA. 

Subiectele conferinţei au vizat următoarele teme de actualitate legate de evoluţia 

pandemiei COVID-19: 

• Cât de adâncă recesiune/depresiune ar trebui să anticipăm? Cât de rapidă recuperare 

am putea spera să avem? 

• Cum se vor recupera guvernele şi afacerile financiare? Cum vor aborda guvernele şi 

afacerile noua datorie? 

• Cum va evalua rolul şi ponderea guvernelor în economia diverselor ţări? 

• Care va fi impactul crizei asupra globalizării? 

• Care va fi impactul crizei asupra modelului de business şi asupra vieţii de zi cu zi? 

• Care este perspectiva pentru dobânzi, FX, inflaţie, piaţa creditului, piaţa de acţiuni, 

piaţa imobiliară şi de mărfuri? 

În calitate de fost ministru de finanţe conf. univ. dr. Gheorghe Ialomiţianu, prim-

vicepreşedinte al Consiliului CAFR, a participat la video conferinţă şi, în strictă legătură cu 

tematica acesteia, a subliniat faptul că: Amânarea unor măsuri ne va costa, efectele se vor 

vedea în timp. Potrivit dlui. Ialomiţianu „Reluarea creşterii economice după această criză creată de 

pandemia de coronavirus depinde de gradul de încredere al populaţiei şi de măsurile luate de guvern. 

Un rol important în reluarea activității economice îl are și sistemul bancar, care trebuie să pună la 

dispoziția mediului de afaceri lichiditățile necesare”. În acelaşi context domnia sa consideră că 

„Unii analiştii spun că vom vedea o redresare economică în litera V, alţii în W, însă aceasta depinde 

foarte mult de gradul de încredere al populaţiei şi de măsurile luate de guvern. Totodată, redresarea 

depinde de ce se întâmplă în Franţa, Germania, Spania, pentru că multe firme multinaţionale au 

societăţile-mamă în aceste ţări sau partenerii noştri comerciali sunt din zona respectivă”. 

La video conferinţă au mai participat în calitate de speakeri: Andre Cappon, President, 

The CBM Group, Dan Paul, preşedinte – Asociaţia Brokerilor din România, Valentin 

Ionescu, director – Direcţia de Strategie şi Stabilitate Financiară, ASF, Radu Hanga, 

preşedinte – Consiliul de Administraţie al BVB, Valentin Lazea, economist-şef – BNR, Dragoş 

Preda, secretar de stat – Ministerul Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor, Liviu 

Rogojinaru, secretar de stat – Ministerul economiei, Valentin Ionescu, analist – ziarul 

„Bursa”, prof. univ. Gheorghe Piperea – Universitatea din Bucureşti, Anca Dragu, director 

general adjunct – EON România, Ovidiu Demetrescu, Partner – London Brokers şi OCD 

Capital & Resource, prof. univ. Mircea Coşea – ASE Bucureşti, Kevin Mellyn, Senior 

Advisor, CBM Group, prof. univ. şi cercetător ştiinţific Emil Dinga.  

Puteţi viziona înregistrarea video conferinţei aici 

Sursa: https://www.bursa.ro/ 

https://www.youtube.com/watch?v=rYU8TcLbLdw
https://www.facebook.com/BURSAziarul
https://www.bursa.ro/videoconferinta-bursa-the-post-pandemic-world-gheorghe-ialomitianu-ex-ministru-al-finantelor-amanarea-unor-masuri-ne-va-costa-efectele-se-vor-vedea-in-timp-84305934
https://www.bursa.ro/videoconferinta-bursa-the-post-pandemic-world-gheorghe-ialomitianu-ex-ministru-al-finantelor-amanarea-unor-masuri-ne-va-costa-efectele-se-vor-vedea-in-timp-84305934
https://www.bursa.ro/the-post-pandemic-world-2020
https://www.bursa.ro/


 

 

Page | 6 

   

 

 

▪ Evenimente pe plan extern 

7. Pregătirea pentru lumea post-COVID: experiența organizaţiilor profesionale 

contabile din Europa de Sud-Est 

9 aprilie 2020 

 

În legătură cu dezvoltarea profesiei contabile în actuala perioadă a crizei mondiale 

declanşate de pandemia COVD-19, în data de 9 aprilie 2020, reprezentanții PAO din Albania, 

Croația, Bosnia și Herțegovina, Kosovo, Muntenegru, Macedonia de Nord și România s-au 

alăturat unei discuții virtuale facilitate de IFAC, pentru un brainstorming, în care au 

împărtășit din experiențele lor ca reacție la criza COVID-19.  

În calitate de membru IFAC, Camera Auditorilor Financiari din România a participat 

la video conferinţă, fiind reprezentată de Florentina Şuşnea, vicepreşedinte al Consiliului şi 

de Adriana Lobdă, membru al Consiliului. 

Conversația s-a concentrat pe trei domenii principale de interes: operațiunile, 

furnizarea serviciilor pentru membri și conlucrarea cu autoritățile de reglementare. 

Reprezentanții PAO-urilor au împărtășit abordările pe care le-au întreprins, provocările pe 

care le-au experimentat, precum și modul în care le-au depășit.  

„Trăim vremuri dificile și grele. Viața noastră s-a schimbat atât personal, cât și profesional, iar 

lumea din jurul nostru a ajuns în impas, afectând economiile naționale și globale. În acest context, 

profesia contabilă are un rol important în sprijinirea guvernelor, a întreprinderilor pe măsură ce criza 

se desfășoară. Chiar şi în această situaţie există oportunități pe termen lung care trebuie identificate și 

trebuie folosite pentru a avea succes în noul mediu în care vom trăi şi vom lucra după depăşirea crizei”, 

menţionează Maria Chuvasheva şi Jelena Misita, în articolul publicat pe site-ul IFAC, în 

legătură cu subiectul conferinţei.  

 

 

Pentru înregistrarea video conferinţei click aici 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.ifac.org/knowledge-gateway/developing-accountancy-profession/discussion/preparing-post-covid-world-experience-paos-southeast-europe?utm_medium=email&utm_source=transactional&utm_campaign=GKG_Latest
https://www.youtube.com/watch?v=4JN4hf6WOzs
https://www.ifac.org/
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 ACTUALITĂŢI INTERNAŢIONALE 

Studii, opinii, articole 

 

8. Construirea unei abordări coerente și globale a raportării corporative 

 

Investitorii, părțile interesate și societatea în mare nevoie trebuie să înțeleagă valoarea 

companiilor dincolo de ceea ce pot să obțină din rapoartele financiare convenționale - iar 

această nevoie este și mai presantă în perioade incerte precum actuala. 

IFAC a publicat răspunsul său la consultarea lansată de Accountancy Europe, 

„Stabilirea de standarde internaţionale interconectate pentru raportarea corporativă”, care abordează 

evoluția standardizării standard pentru îmbunătățirea raportării corporative la nivel global. 

 

Pentru materialul integral click aici 

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

 

 

9. Document de sprijin emis de IAASB 

 

IAASB a emis un document de sprijin pentru alcătuirea documentaţiei de audit atunci 

când sunt utilizate instrumente şi tehnici automatizate (data analytics, procese de 

automatizare robotică sau aplicații de inteligență artificială). 

 

Pentru toate detaliile click aici 

Sursa : https://www.iaasb.org/ 

 

 

10. Strategia IAASB pentru perioada 2020-2023 

IAASB joacă un rol semnificativ în ecosistemul de raportare financiară și, deoarece își 

dorește să rămână relevant, se angajează să funcționeze cu un grad ridicat de responsabilitate 

față de părțile interesate și să își demonstreze capacitatea de reacție într-o lume în evoluție. 

Așadar, IAASB lansează strategia pentru 2020-2023 dar și planul de lucru aferent 

anului în curs, pe care le puteți accesa în următoarele link-uri: 

 

https://www.ifac.org/…/files/IAASB-Strategy-for-2020-2023-V…  

          https://www.ifac.org/…/fi…/IAASB-Work-Plan-2020-2021_V5.pdf… 

 

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

 

https://www.ifac.org/news-events/2020-04/building-coherent-global-approach-corporate-reporting
https://www.ifac.org/
https://www.iaasb.org/publications/non-authoritative-support-material-audit-documentation-when-using-automated-tools-and-techniques?utm_source=IFAC+Main+List&utm_campaign=5271c46b38-EMAIL_CAMPAIGN_2018_11_15_07_08_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_cc08d67019-5271c46b38-80354981&fbclid=IwAR34c1XvPhKjNMr_thuegQrXRBKd0dr1L-mkNCCMRkxEIY0EU6WSxLM6Mgc
https://www.iaasb.org/
https://www.ifac.org/system/files/publications/files/IAASB-Strategy-for-2020-2023-V6.pdf?utm_source=IFAC+Main+List&utm_campaign=bfe819b011-IFAC_Annual_Review_5_18_2015_COPY_02&utm_medium=email&utm_term=0_cc08d67019-bfe819b011-80375305&fbclid=IwAR3E4nujwTUaSb2bBkMvzLwHilYHnnuBdbgTWfTVL0fpFzbjEtLOO0g6ixk
https://www.ifac.org/system/files/publications/files/IAASB-Work-Plan-2020-2021_V5.pdf?utm_source=IFAC+Main+List&utm_campaign=bfe819b011-IFAC_Annual_Review_5_18_2015_COPY_02&utm_medium=email&utm_term=0_cc08d67019-bfe819b011-80375305&fbclid=IwAR0wUH_BuF1LCQQMpBxCPZk-pqQJLi0ENS-qVlsOj0K42aEqyn_1VA1xcbM
https://www.ifac.org/
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11. Susținând transparența în răspunsurile la coronavirus ale raportării financiare 

corporative 

articol semnat de Pascal Frerejacque, Senior Operations Officer  

(Europa de Est & Asia Centrală), World Bank 

 

„Fără transparență, nu există încredere; fără încredere, nu există creditare; fără 

creditare, nu există investiții; fără investiții, nu există creștere! Așadar, logica este simplă: 

raportarea financiară este un element esențial pentru intermedierea financiară, investițiile 

străine și dezvoltarea economică durabilă.”, afirmă  Martin Gruell, Raiffeisen Bank 

International, citat de Pascal Frerejacque în articolul său.  

 

Pentru articolul integral click aici 

Sursa : https://cfrr.worldbank.org/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://cfrr.worldbank.org/news/advocating-transparency-corporate-financial-reporting-responses-coronavirus?deliveryName=DM61041&fbclid=IwAR0wUI9W1FsExgpyigZL5qee7acpBMkmmr1PWYGzD6sYBflB27ZeLztBP1E
https://cfrr.worldbank.org/


 

 

 

Page | 9 

   

 

 NOUTĂŢI EDITORIALE 

 

12. Revista Practici de Audit nr. 4/2019 

 

 

Din sumar: „Efectele pandemiei COVID-19 asupra activităţii de audit financiar”, „IFRS 

16 din punct de vedere al locatarului”; „Utilizarea principiului continuităţii activităţii şi 

evaluarea respectării acestuia în principalele sisteme contabile internaţionale”; „Influenţa 

fiscalităţii asupra sistemelor internaţionale de raportare financiară”; „Arhitectura şi 

declararea claselor pentru aplicaţii orientate pe obiect utilizate în organizaţii economice”; „De 

la riscuri la reglementare: regândirea clasificării companiilor (I)”. 

 

 
 

 

Revista este publicată pe site-ul CAFR, la rubrica „Publicaţii” şi o puteţi accesa gratuit 

în spaţiul privat al membrilor.  
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13. Revista Audit Financiar nr. 2/2020 

 

Din sumar: „Evoluţii ale standardizării contabile: şocul financiarizării şi globalizării”; 

„Studiu privind implementarea Directivei 95/2014 în România – perspectiva legislativă şi 

aplicarea efectivă”; „Impactul adoptării standardelor internaţionale de raportare financiară în 

ponderea cheltuielilor de audit şi a calităţii serviciilor de audit”; „Analiza conformităţii 

rapoartelor de sustenabilitate ale companiilor româneşti privind respectarea cadrului 

conceptual GRI”; „Percepţii şi tendinţe în urma aplicării IFRS în România”; „Implicaţii ale 

auditului financiar în asigurarea credibilităţii declaraţiilor privind emisiile de gaze cu efect de 

seră”; „Guvernanţa corporativă în societăţile listate şi controlate de stat din sistemul energetic 

românesc”; „Industria ospitalităţii – anamneză, diagnostic şi direcţii în context pandemic”.  

 

 

 

 

Pentru acces rapid click aici 

 

 

 

 

https://auditfinanciar.cafr.ro/2020/04/29/numarul-158/

