
 

  

 

 

 

 

MAI - IUNIE 2020  

NR. 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUMAR                     pag. 

 

 

 Ştirile ediţiei 

1. Conferinţa CAFR – 11 iulie 2020    2 

2. CAFR a devenit membru al Federației Europene a 

Contabililor și Auditorilor pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii 

(EFAA)       4 

 

       

 

 Informativ profesional 

3. Reluarea programului cu publicul    5 

4. Membrii profesiilor liberale – beneficiari ai programului 

IMM INVEST ROMÂNIA     5 

5. Exemple ilustrative pentru auditul estimărilor contabile 

simple și complexe ISA 540(revizuit)    6 

6. O nouă sursă de informare pe site-ul CAFR   6 

 

 

 

 Din agenda CAFR 

 

▪ Evenimente pe plan extern 

7. Reuniunile online ale Steering Group și președinția 

interimară a Proiectului Common Content   7 

8. Webinar organizat de UNCTAD    8 

9. Workshop virtual QAN     9 

10. Întâlnirea membrilor Accountancy Europe   10 

11. Webinar Accountancy Europe    10 

12. Webinarii IAASB de orientare în privința ISA 600 și a 

asigurării de raportare extinsă externă(EER)   11 

 

 

 

 

 Actualităţi internaţionale 

13. Resurse informative privind impactul  

pandemiei de COVID 19     12  

 

 

 

 

 

  

 

 



 

 

Page | 2 

   

 

 ŞTIRILE EDIŢIEI 

1. Conferinţa CAFR  

11 iulie 2020 

 

Stimaţi colegi, membri ai Camerei Auditorilor Financiari din România 

Având în vedere contextul socio-medical actual din România, precum și măsurile 

preventive dispuse la nivel național legate de combaterea răspândirii COVID 19, în acest an 

Conferinţa anuală a CAFR se va desfăşura online. 

În data de 29 mai 2020 a fost publicată pe site-ul CAFR „Lista membrilor Camerei cu 

drept de vot la Conferința CAFR”,  organizată prin vot la distanță, în data de 11 iulie 2020, 

conform Normelor pentru desemnarea reprezentanților auditorilor financiari la Conferința Camerei 

Auditorilor Financiari din România organizată prin vot la distanță în data de 11 iulie 2020, aprobate 

prin Hotărârea Consiliului CAFR nr. 50/2020. 

 

În data de 10 iunie 2020 a fost publicată „Lista finală a membrilor cu drept de vot”, 

care se găseşte aici. 

 

Astfel, Consiliul Camerei Auditorilor Financiari din România, în conformitate cu 

dispozițiile art. 5 din Regulamentul de organizare şi funcționare a CAFR aprobat prin 

Hotărârea Conferinței Camerei nr. 2/2018 (ROF CAFR) 

 

CONVOACĂ 

 

Conferința Camerei Auditorilor Financiari din România („Conferinţa”) organizată 

prin vot la distanță în data de 11 iulie 2020 ora 09,30 prin platforma E-learning a Camerei. 

 La Conferința organizată prin vot la distanță participă şi pot avea drept de vot doar 

membrii Camerei înscriși în „Lista finală a membrilor Camerei cu drept de vot” la Conferința 

organizată prin vot la distanță în data de 11 iulie 2020, care și-au îndeplinit obligațiile către 

Cameră la termenele stabilite conform art. 4 din Normele pentru desemnarea reprezentanților 

auditorilor financiari la Conferința Camerei Auditorilor Financiari din România organizată 

prin vot la distanță în data de 11 iulie 2020, aprobate prin Hotărârea Consiliului CAFR nr. 50 

din 29 mai 2020. 

Ordinea de zi a Conferinței este următoarea:  

1. Prezentarea şi dezbaterea următoarelor materiale: 

a) raportul anual de activitate al Consiliului Camerei pentru anul 2019; (click aici) 

b) situațiile financiare anuale ale Camerei la data de 31 decembrie 2019; (click aici) 

c) raportul Comisiei de auditori statutari a Camerei asupra situațiilor financiare ale 

Camerei încheiate la 31 decembrie 2019; (click aici) 

https://www.cafr.ro/wp-content/uploads/2020/06/LISTA-FINALA-A-MEMBRILOR-CU-DREPT-DE-VOT.pdf
https://www.cafr.ro/wp-content/uploads/2020/06/1.a.-RAPORT-ANUAL-CAFR-2019_.pdf
https://www.cafr.ro/wp-content/uploads/2020/06/1.b.-SITUATII-FINANCIARE-2019_.pdf
https://www.cafr.ro/wp-content/uploads/2020/06/1.c.-Raport-CAFR-2019-SemnatComisiaAuditoriStatutari.pdf
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d) execuția bugetului de venituri şi cheltuieli pentru exercițiul financiar încheiat la data 

de 31 decembrie 2019; (click aici) 

e) bugetul de venituri şi cheltuieli pentru anul 2020; (click aici) 

f) programul de activitate al Consiliului Camerei pentru anul 2020; (click aici) 

 

2. Aprobarea raportului anual de activitate al Consiliului Camerei pentru anul 2019; 

3. Aprobarea situațiilor financiare anuale ale Camerei la data de 31 decembrie 2019; 

4. Aprobarea execuției bugetului de venituri şi cheltuieli pentru exercițiul financiar 

încheiat la data de 31 decembrie 2019; 

5. Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2020; 

6. Aprobarea programului de activitate al Consiliului Camerei pentru anul 2020. 

 

* 

* * 

 

În cazul neîndeplinirii condițiilor de validitate de către Conferința Camerei Auditorilor 

Financiari din România, conform art. 6 alin (1) din ROF al CAFR, se aprobă a doua convocare 

la data de 11 iulie 2020, cu aceeași ordine de zi, la un interval de o oră faţă de prima 

convocare. 

Datele individuale de identificare în secțiunea dedicată Conferinţei CAFR din 11 iulie 

2020 din platforma E-learning au fost transmise prin e-mail membrilor Camerei cu drept de 

participare. 

Pentru informații suplimentare privind organizarea Conferinței, vă rugăm să vă 

adresați Camerei prin e-mail, la adresa conferinta@cafr.ro sau telefonic la numerele 

031.433.59.46 sau 0749.011.145. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.cafr.ro/wp-content/uploads/2020/06/1.d.-EXECUTIE-BVC-CAFR-2019_PT-SITE.pdf
https://www.cafr.ro/wp-content/uploads/2020/06/1.e-PROIECT-BVC-2020_PT-SITE.pdf
https://www.cafr.ro/wp-content/uploads/2020/06/1.f.-Program-de-activitati_CAFR_2020.pdf
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2. CAFR a devenit membru al Federației Europene a Contabililor și Auditorilor 

pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii (EFAA) 
 

Vă informăm că CAFR a devenit membru cu drepturi depline al Federației Europene a 

Contabililor și Auditorilor pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii (EFAA). 

Adunarea generală a membrilor EFAA întrunită online în data de 26 iunie a decis în 

unanimitate de voturi pentru aderarea organismului nostru profesional la această federaţie. 

Federația Europeană a Contabililor și Auditorilor pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii 

(EFAA) este o organizație umbrelă pentru organizațiile contabile și de audit ai căror membri 

individuali oferă servicii profesionale IMM-urilor din Uniunea Europeană și din Europa, în 

ansamblu. EFAA fost înființată în anul 1994 și are 17 membri în întreaga Europă, 

reprezentând peste 320.000 de contabili, auditori și consultanți fiscali. 

Majoritatea regulilor și standardelor contabile și de audit sunt stabilite la nivelul UE 

sau internațional și sunt adesea inspirate de companii mari și orientate către nevoile lor. 

Acesta este motivul pentru care EFAA, o voce importantă pentru întreprinderile mici, se 

străduiește să remedieze acest dezechilibru și să reprezinte mai bine interesele IMM-urilor și 

practicienilor mici și mijloci, oferind autorităților de reglementare o cunoaștere aprofundată 

din perspectiva întreprinderilor mici. 

EFAA participă activ la mai multe comisii tehnice și consultative internaționale și 

europene, cum ar fi Grupul consultativ european pentru raportarea financiară (EFRAG) și 

câteva grupuri consultative ale Comitetului consultativ financiar internațional, Subgrupul 

ISA al Grupului european al organismelor de supraveghere a auditului (EGAOB), în cadrul 

grupurilor consultative ale Comitetului pentru standarde internaționale de audit și de 

asigurare (IAASB) și al Comitetului pentru standardele internaționale de etică pentru 

contabili (IESBA). 

 

Pentru informații suplimentare referitoare la activitatea EFAA puteți consulta site-ul 

organizației. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.efaa.com/
https://www.efaa.com/
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  INFORMATIV PROFESIONAL  

3. Reluarea programului cu publicul 

Vă anunțăm că începând cu data de 2 iunie 2020 Camera Auditorilor Financiari din 

România a reluat programul cu publicul în toate sediile sale, cu respectarea măsurilor de 

siguranță sanitară și protecție socială în contextul situației epidemiologice determinate de 

răspândirea SARS-CoV-2, impuse de legislația națională în vigoare. 

 Vă asigurăm că în toate punctele de lucru ale CAFR am luat toate măsurile pentru 

dezinfectarea frecventă a suprafețelor expuse și a spațiului de vizitare, a căilor de acces și a 

suprafețelor cu care se poate veni în contact, precum și aerisirea periodică a încăperilor. 

 Totodată, vă comunicăm că s-au redeschis și casieriile din toate sediile noastre, unde 

se pot achita cotizațiile/alte taxe și se pot achiziționa publicații de specialitate care vă pot 

sprijini în activitatea pe care o desfășurați: 

- Ghidul pentru un Audit de Calitate, ediția 2019, actualizată în parteneriat cu 

Institutul Contabililor Autorizați din Scoția (ICAS); 

- Ghidul 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). 

 

 

4. Membrii profesiilor liberale – beneficiari ai programului IMM INVEST ROMÂNIA 

 

Ca urmare a demersurilor întreprinse de Uniunea Profesiilor Liberale din România şi 

cu sprijinul Consiliului Naţional al Întreprinderilor Private Mici şi Mijlocii din România a fost 

adoptată Legea nr. 75/2020 privind aprobarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 

42/2020 pentru modificarea şi completarea OUG nr. 110/2017 privind Programul de susţinere 

a întreprinderilor mici şi mijlocii – IMM INVEST ROMÂNIA, precum şi pentru aprobarea 

schemei de ajutor de stat pentru susţinerea activităţilor IMM-urilor în contextul crizei 

economice generate de pandemia COVID 19, care a fost publicată în Monitorul Oficial al 

României, Partea I, nr. 493 din 10 iunie 2020. 

Astfel, la art. 2, alin. 4, litera a) referitor la „beneficiarul programului” se prevede că 

din această categorie fac parte „…inclusiv profesioniştii aşa cum sunt reglementaţi de art. 3, 

alin. 2, din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată cu modificările şi completările 

ulterioare şi de formele de organizare a profesiilor liberale”. 
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5. Exemple ilustrative pentru auditul estimărilor contabile simple și complexe 

ISA 540 (revizuit) 

  

Grupul de lucru pentru implementarea standardului internațional de audit (ISA) 540 

(revizuit) al IAASB a lansat un set de exemple ilustrative pentru auditul estimărilor contabile 

simple și complexe. Exemplele sunt concepute pentru a ilustra modul în care un auditor ar 

putea aborda anumite cerințe ale ISA 540 (revizuit) și au fost dezvoltate pentru a ajuta 

auditorul să înțeleagă modul în care ISA 540 (revizuit) poate fi aplicat în cazul: Estimărilor 

simple – prevederi privind deprecierea stocurilor Estimărilor complexe – prevederi privind 

deprecierea imobilizărilor corporale 

  

Aceste exemple ilustrative pot fi accesate pe pagina IAASB. 

 

 

6. O nouă sursă de informaţii pe site-ul CAFR 

 

Site-ul CAFR a inclus un centru de resurse ce reunește informații privind impactul 

pandemiei COVID-19 asupra activității membrilor noștri din surse oficiale (instituții 

internaționale, organizații profesionale europene și mondiale).  

Conținutul său este actualizat în mod curent cu publicații noi pe măsură ce acestea 

sunt publicate. 

https://www.cafr.ro/resurse-covid19/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.iaasb.org/news-events/2020-05/isa-540-revised-implementation-illustrative-examples-auditing-simple-and-complex-accounting?utm_source=IFAC+Main+List&utm_campaign=8a6ec44277-EMAIL_CAMPAIGN_2018_11_15_07_08_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_cc08d67019-8a6ec44277-80354981&fbclid=IwAR3utdJ9JUv-2Gnuh7Vp6YnBJkFufXG3e3BNGF-7n5Y3mqVWYv8V8sCyrVI
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.cafr.ro%2Fresurse-covid19%2F%3Ffbclid%3DIwAR2Jtv52DCLsAbsS7If1BsTkseP-nFbfsUYolUKdQwBTi7EmiSc4X1-fVYM&h=AT2LewUb8zf-ojMzUmajKEgKIcd1IXD6Ag18wQO7RMNS2wzH23FGaj-7gBJWW8bh2BC5mMBi4WoyvKKbg3B6I2UOJXhf8q8831kD1sobhQzLma1AZEoe31Pzi9Cou5I7__3P&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT2nowsXMxAoigrKOiwuCcKQ-_qUaYdW8LzAXQe_T-gS8PG3audc3MoYKCxYBqcnoqwVPBhNipVL-o7lk0NCGuMcjn7NBRC_zt9zQP-n7Hfk7ycMY-flbPBwbqQ0-GtXrqoiFlgC80kqSQNCAVBS2eM-t0CdDcDSe3Zqwi8ZmdoYmo241YfuaAayk4wSscY
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 DIN AGENDA CAFR 

 

▪ Evenimente pe plan extern 

7. Reuniunile online ale Steering Group și președinția interimară a Proiectului 

Common Content 

29 aprilie şi 13 mai 2020 

Dată fiind situația existentă la nivel internațional generată de pandemia COVID -19 

și de interdicțiile de călătorie și organizare a unor reuniuni fizice, Steering Group  - 

structura de conducere a Proiectului Common Content (CCP), s-a reunit prin conferințe 

electronice în 29 aprilie şi 13 mai 2020 pentru a discuta aspecte legate de guvernanță și de 

strategia viitoare a acestui organism. 

În urma dezbaterilor purtate și a diferitelor puncte de vedere exprimate, Hans van 

Damme, care a ocupat funcția de președinte al Steering Group în ultimii opt ani și 

jumătate și-a înaintat demisia. În urma votului exercitat de membrii Steering Group, 

președinția interimară a fost preluată de Jonathan Jones, Director Politică și Strategie al 

Institutului Contabililor Autorizați din Anglia și Țara Galilor (ICAEW) până când va fi 

numit oficial un nou președinte. Intenția este ca noul președinte să fie ales în cadrul 

următoarei reuniuni fizice, planificate pentru luna septembrie 2020 la Edinburgh, Scoția – 

în măsura în care acest lucru va fi posibil. 

Comunicatul de presă referitor la schimbarea conducerii Proiectului Common Content 

poate fi consultat accesând următorul link: 

http://commoncontent.com/wp-content/uploads/2020/06/New-Steering-Group-

Interim-Chair-CCP-June-2020.pdf  

Camera Auditorilor Financiari din România a fost reprezentată la ambele conferinţe de 

Adriana Lobdă, membru al Consiliului şi de Adriana Spiridon, şef Compartiment admitere, 

pregătire continuă şi stagiari.  

* 

* *  

Camera Auditorilor Financiari din România este membru cu drepturi depline al 

Proiectului Common Content din anul 2018, reprezentanții săi în Steering Group acționând 

permanent în vederea creșterii relevanței și vizibilității proiectului în rândul părților 

interesate și a factorilor de decizie la nivel comunitar și internațional. CAFR recunoaște 

sprijinul acordat de Hans van Damme de-a lungul timpului în vederea consolidării profesiei 

de audit financiar din România, precum și în procesul laborios de obținere a calității de 

membru cu drepturi depline al CCP. 

 

http://commoncontent.com/wp-content/uploads/2020/06/New-Steering-Group-Interim-Chair-CCP-June-2020.pdf
http://commoncontent.com/wp-content/uploads/2020/06/New-Steering-Group-Interim-Chair-CCP-June-2020.pdf
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8. Webinar organizat de United Nations Conference on Trade and Development 

(UNCTAD) 

 16 June 2020 
 

 În data de 16 iunie 2020 United Nations Conference on Trade and Development 

(UNCTAD) în colaborare cu International Standard of Accounting and Reporting (ISAR) şi cu 

World Business Council for Sustainable Development (WBCSD) au organizat un webinar în 

care au fost abordate aspecte ale asigurării rapoartelor de durabilitate precum: 

• revizuirea evoluțiilor recente în domeniul de asigurare a rapoartelor de 

sustenabilitate; 

• discuţii asupra eforturilor întreprinse în ultimii ani pentru promovarea calității și 

consecvenţei practicilor de asigurare; 

• identificarea problemele care necesită o mai mare considerare și colaborare pentru a 

rezolva provocările din domeniul asigurării durabilității și raportării SDG de către companii. 

La eveniment au participat reprezentanţi ai autorităţilor de reglementare, ai 

organizaţiilor profesionale contabile, ai mediului academic, investitori, precum: James Zhan, 

Director, Division on Investment and Enterprise, UNCTAD; Mario Abela, Director, 

Redefining Value, World Business Council for Sustainable Development; Jeff Hales, Chair, 

Standards Board, Sustainability Accounting Standards Board; Marek Grabowski, Director of 

Audit Policy, Financial Reporting Council, United Kingdom; Eric Dugelay, Partner, Deloitte 

and Member of Sustainable Finance Group, Accountancy Europe; Hilary Eastman, Director 

of Global Investor Engagement, PwC. 

Invitată să participe la discuţii, Camera Auditorilor Financiari din România a fost 

reprezentată de prof. univ. dr. Tatiana Dănescu, fost membru al Consiliului. 

În panelul dedicat asigurării sustenabilităţii raportării s-au discutat subiecte de 

actualitate, cum ar fi : 

- Care sunt factorii principali care determină cererea în acest domeniu? Există factori 

noi care rezultă din impactul COVID 19? 

- Există sprijin legal sau regulamentar? Este nevoie? 

- Care sunt principalele provocările care apar și lecțiile învățate din practicile actuale 

din acest domeniu? 

- Care sunt problemele cheie care necesită o examinare suplimentară și discuții la nivel 

internațional? 
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9. Workshop virtual QAN  

18 iunie 2020 

 

 

Rețeaua de Calitate a Auditului (Quality Assurance Network) a fost lansată de 

Camera Auditorilor Financiari din România (CAFR) și ICAEW în cadrul evenimentului 

organizat la București în perioada 24-25 februarie 2016, și are scopul de a transmite că 

organismele profesionale la nivel național sunt parteneri cheie ai organismelor de 

supraveghere pentru obținerea auditului de calitate, ca mijloc pentru adăugarea de valoare și 

beneficii companiilor auditate.  

În data de 18 iunie 2020, a avut loc o întâlnire în mediul online la care au participat 

reprezentanţi ai organismelor profesionale competente în domeniul auditului din Marea 

Britanie, Franţa, Olanda, Belgia, Italia, Portugalia, Malta, Grecia, Cipru, Lituania, Letonia, 

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, preşedinte, de 

Adrian Popescu, secretar general, precum și de Rodica Iacob, inspector principal în cadrul 

Compartimentului de Monitorizare, Control, Competenţă şi Cercetare Profesională.  

Atelierul de lucru a început prin prezentarea noilor membri ai reţelei, respectiv 

organismele profesionale din Franţa, Belgia şi Italia, iar reprezentanţii acestora au explicat 

cum îşi desfăşoară activitatea, precum şi modalitatea în care colaborează cu organismele  de 

supraveghere a auditului financiar, în urma implementării Directivei 56/2014.   

Următorul punct pe ordinea de zi a întâlnirii a fost reprezentat de impactul avut de 

pandemia COVID-19 asupra activităţii de asigurare a calităţii şi, fiecare ţară a beneficiat de 

intervenţii pentru a expune modalitatea în care organismele profesionale s-au adaptat la 

condiţiile restrictive impuse de autorităţi. S-au expus proceduri de lucru pe perioada izolării, 

metode de comunicare între inspectorii de calitate şi auditorii financiari, actualizări ale 

procedurilor de inspecţii, tehnologia utilizată pentru a păstra contactul cu auditorii.  

În continuare s-au detaliat problemele întâmpinate de auditorii financiari din diferite 

ţări în activitatea de audit şi s-a discutat despre ameninţările asupra continuităţii companiilor 

auditate şi modul în care auditorii financiari trebuie să analizeze, pe baza raţionamentului 

profesional şi a informaţiilor disponibile, dacă evaluarea entităţii cu privire la continuitate 

este rezonabilă la momentul emiterii raportului de audit. S-a constatat că în toate ţările 

europene, auditorii se confruntă cu aceleaşi incertitudini în ceea ce priveşte obţinerea de 

probe de audit adecvate şi suficiente pentru finalizarea activităţii şi elaborarea rapoartelor de 

audit.  

La finalul întâlnirii, reprezentanţii organismelor profesionale au discutat cu privire la 

strategia de lucru pentru partea a doua a anului 2020, ţinând cont de condiţiile actuale 

generate de pandemie, precum şi despre 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 
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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.  

 

 

 

10. Întâlnirea membrilor Accountancy Europe – Webinar 

24 iunie 2020 

 

În data de 24 iunie 2020 Accountancy Europe a organizat, online, întâlnirea membrilor 

Accountancy Europe (AE), la care au participat reprezentanţii legali ai organismelor 

profesionale membre. 

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

dr. Ciprian Teodor Mihăilescu, preşedinte. 

Principalele subiecte discutate în cadrul întâlnirii au vizat: revizuirea modelului de 

finanţare şi progresele înregistrate de AE în strategia actuală. 

De asemenea, au fost aprobate, prin vot online, situaţiile financiare ale organizaţiei 

aferente anului 2019. 
 
 

11. Webinar Accountancy Europe 

30 iunie 2020 

 

Accountancy Europe a organizat în data de 30 iunie 2020 un webinar cu tema 

„Recuperarea economică a Europei în urma COVID-19”.  

Ca urmare a invitaţiei de participare primite, Camera Auditorilor Financiari din 

România a fost reprezentată la discuţii de Florentina Şuşnea, vicepreşedinte al Consiliului, 

Monica Ştefan şi Adriana Lobdă, membre ale Consiliului.  

La dezbaterile moderate de Olivier Boutellis-Taft, CEO, Accountancy Europe au 

participat:  Martin Merlin, DG FISMA, European Commission;  Michael Izza, CEO, Institute 

of Chartered Accountants in England and Wales; Rosa Armesto, Director general 

adjunct, Federation of European Securities Exchanges; Burçak Inel Martenczuk, Director de 

finanţare a dezvoltării, European Banking Federation; Véronique Willems, Secretar 

general, SMEunited; Florin Toma, Preşedinte, Accountancy Europe. 
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 ACTUALITĂŢI INTERNAŢIONALE 

 

12. IAASB a lansat două webinarii de orientare în privința ISA 600 și a asigurării de 

raportare extinsă externă(EER) 

10 – 11 iunie 2020 

IAASB a găzduit, în cursul lunii iunie 2020, două webinarii referitoare la consultări 

care sunt deschise în prezent pentru comentarii publice în privința ISA 600 și a asigurării de 

raportare extinsă externă (EER). Înregistrările acestor webinarii pot fi găsite pe site-ul IAASB, 

astfel cum sunt enumerate mai jos.  

  

Primul webinar a vizat asigurarea de raportare extinsă externă (EER) – 

https://www.iaasb.org/…/proposed-guidance-extended-external…  

  

Al doilea webinar s-a referit la proiectul de expunere lansat recent privind ISA 600 

(revizuit), Considerații speciale – Audituri ale situațiilor financiare ale grupului (inclusiv 

activitatea auditorilor componentelor) – https://www.iaasb.org/publications/proposed-

international-standard-auditing-600-revised-special-considerations-audits-group-financial 

  

Grupul operativ ISA 600 va găzdui un alt webinar în data de 13 august 2020, 8:00 – 

9:30 am EDT, în cadrul căruia se va răspunde întrebărilor cu privire la ISA 600 propus 

(revizuit).  

Puteți trimite orice întrebări la adresa jaspervandenhout@iaasb.org până pe 24 iulie 

2020. Pentru a vă înregistra la acest webinar, vă rugăm să faceți click aici. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.iaasb.org/publications/proposed-guidance-extended-external-reporting-eer-assurance-webinar-recording?utm_source=IFAC+Main+List&utm_campaign=1ab6b46b25-EMAIL_CAMPAIGN_2018_11_15_07_08_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_cc08d67019-1ab6b46b25-80395233&fbclid=IwAR2pCGnFsvWoT_-HXWWGDQB1xEClgs7iHA08cAXD8jGRsvB-plcVgXbRlJs
https://www.iaasb.org/publications/proposed-international-standard-auditing-600-revised-special-considerations-audits-group-financial
https://www.iaasb.org/publications/proposed-international-standard-auditing-600-revised-special-considerations-audits-group-financial
https://register.gotowebinar.com/register/1873387901369800207?utm_source=IFAC+Main+List&utm_campaign=1ab6b46b25-EMAIL_CAMPAIGN_2018_11_15_07_08_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_cc08d67019-1ab6b46b25-80354981
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13. Resurse informative privind impactul pandemiei de COVID 19  

 

Informaţii de la IFAC 

 

1. IAASB a lansat un ghid privind pandemia COVID-19 ce conține îndrumări pe care 

auditorii trebuie să le ia în considerare la emiterea raportului de audit:  

„Raportarea auditorului în mediul actual în curs de evoluție din cauza COVID 19” 

https://www.ifac.org/system/files/publications/files/Staff-Alert-Auditor-Reporting-

Final.pdf?utm_source=IFAC+Main+List&utm_campaign=87173fe1a0-

EMAIL_CAMPAIGN_2018_11_15_07_08_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_cc08

d67019-87173fe1a0-80354981 

 

 

2. IAASB a revizuit tabelul detaliat al planului de lucru pentru 2020-2021 dar şi 

Strategia 2020-2023 ţinând cont de impactul COVID-19 asupra capacităţii de lucru a 

consiliului şi a personalului, precum și capacitatea părților interesate de a participa la 

consultări și de a implementa noi standarde. 

Materialul este disponibil aici. 

 

3. Personalul Comitetului pentru Standarde Internaționale de Etică pentru Contabili 

(IESBA) a lansat publicația pe tema COVID-19: „Considerații privind etica și independența, 

pentru a evidenția aspectele Codului etic internațional pentru profesioniștii contabili (inclusiv 

standardele internaționale de independență) care pot fi relevante în abordarea provocărilor și 

riscurilor de etică și independență ca urmare a pandemiei COVID-19”. 

Publicaţia este disponibilă aici 

 

4. IFAC a emis un document de îndrumare concentrat pe modul în care practicienii 

mici și mijlocii pot adopta schimbarea, pârghiile oferite de tehnologie, gestionarea 

personalului și cum ar trebui să pună accentul pe furnizarea de servicii relevante și cu valoare 

adăugată. 

Documentul este disponibil aici 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.ifac.org%2Fsystem%2Ffiles%2Fpublications%2Ffiles%2FStaff-Alert-Auditor-Reporting-Final.pdf%3Futm_source%3DIFAC%2520Main%2520List%26utm_campaign%3D87173fe1a0-EMAIL_CAMPAIGN_2018_11_15_07_08_COPY_01%26utm_medium%3Demail%26utm_term%3D0_cc08d67019-87173fe1a0-80354981%26fbclid%3DIwAR1dIywnK-QXqEIWrWJZB61NUmRmrfUHmiUWPQs-8TsU7a3hBdod-rCNUQc&h=AT14pwOjBRsh6e4lGEmBiCEdbtDvLH7xju3edrzNX8TOTpNW1zzRrWTXdaLsSeyou0tffSSyKZg2k4VrXlE_-Oepq5zkR9zFBoys0RNCBSB4569nD1LJnLEx4Z6lnuwpT_pQ&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT2C7Q_FHATeVaV5O4y7NSyr3efdCz3XZlQcVJfyJnk_1SXR6Au-Uica7zAQobpp3L-ALbBgR2KfQklmfOsx0f0ZEeqofe_cwURXrDJRpycs4EtIqCM7FUoN_X8bAqu8UzZ5SSIohqnw0xCtVqTjLh0SnN-MkuA4aIWILy10x3hQzoXaTSvHIHgj
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.ifac.org%2Fsystem%2Ffiles%2Fpublications%2Ffiles%2FStaff-Alert-Auditor-Reporting-Final.pdf%3Futm_source%3DIFAC%2520Main%2520List%26utm_campaign%3D87173fe1a0-EMAIL_CAMPAIGN_2018_11_15_07_08_COPY_01%26utm_medium%3Demail%26utm_term%3D0_cc08d67019-87173fe1a0-80354981%26fbclid%3DIwAR1dIywnK-QXqEIWrWJZB61NUmRmrfUHmiUWPQs-8TsU7a3hBdod-rCNUQc&h=AT14pwOjBRsh6e4lGEmBiCEdbtDvLH7xju3edrzNX8TOTpNW1zzRrWTXdaLsSeyou0tffSSyKZg2k4VrXlE_-Oepq5zkR9zFBoys0RNCBSB4569nD1LJnLEx4Z6lnuwpT_pQ&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT2C7Q_FHATeVaV5O4y7NSyr3efdCz3XZlQcVJfyJnk_1SXR6Au-Uica7zAQobpp3L-ALbBgR2KfQklmfOsx0f0ZEeqofe_cwURXrDJRpycs4EtIqCM7FUoN_X8bAqu8UzZ5SSIohqnw0xCtVqTjLh0SnN-MkuA4aIWILy10x3hQzoXaTSvHIHgj
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.ifac.org%2Fsystem%2Ffiles%2Fpublications%2Ffiles%2FStaff-Alert-Auditor-Reporting-Final.pdf%3Futm_source%3DIFAC%2520Main%2520List%26utm_campaign%3D87173fe1a0-EMAIL_CAMPAIGN_2018_11_15_07_08_COPY_01%26utm_medium%3Demail%26utm_term%3D0_cc08d67019-87173fe1a0-80354981%26fbclid%3DIwAR1dIywnK-QXqEIWrWJZB61NUmRmrfUHmiUWPQs-8TsU7a3hBdod-rCNUQc&h=AT14pwOjBRsh6e4lGEmBiCEdbtDvLH7xju3edrzNX8TOTpNW1zzRrWTXdaLsSeyou0tffSSyKZg2k4VrXlE_-Oepq5zkR9zFBoys0RNCBSB4569nD1LJnLEx4Z6lnuwpT_pQ&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT2C7Q_FHATeVaV5O4y7NSyr3efdCz3XZlQcVJfyJnk_1SXR6Au-Uica7zAQobpp3L-ALbBgR2KfQklmfOsx0f0ZEeqofe_cwURXrDJRpycs4EtIqCM7FUoN_X8bAqu8UzZ5SSIohqnw0xCtVqTjLh0SnN-MkuA4aIWILy10x3hQzoXaTSvHIHgj
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.ifac.org%2Fsystem%2Ffiles%2Fpublications%2Ffiles%2FStaff-Alert-Auditor-Reporting-Final.pdf%3Futm_source%3DIFAC%2520Main%2520List%26utm_campaign%3D87173fe1a0-EMAIL_CAMPAIGN_2018_11_15_07_08_COPY_01%26utm_medium%3Demail%26utm_term%3D0_cc08d67019-87173fe1a0-80354981%26fbclid%3DIwAR1dIywnK-QXqEIWrWJZB61NUmRmrfUHmiUWPQs-8TsU7a3hBdod-rCNUQc&h=AT14pwOjBRsh6e4lGEmBiCEdbtDvLH7xju3edrzNX8TOTpNW1zzRrWTXdaLsSeyou0tffSSyKZg2k4VrXlE_-Oepq5zkR9zFBoys0RNCBSB4569nD1LJnLEx4Z6lnuwpT_pQ&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT2C7Q_FHATeVaV5O4y7NSyr3efdCz3XZlQcVJfyJnk_1SXR6Au-Uica7zAQobpp3L-ALbBgR2KfQklmfOsx0f0ZEeqofe_cwURXrDJRpycs4EtIqCM7FUoN_X8bAqu8UzZ5SSIohqnw0xCtVqTjLh0SnN-MkuA4aIWILy10x3hQzoXaTSvHIHgj
https://www.ifac.org/system/files/publications/files/IAASB-Detailed-Work-Plan-Table-for-2020-2021-Revised-Final.pdf?utm_source=IFAC%20Main%20List&utm_campaign=83e658c6f7-EMAIL_CAMPAIGN_2018_11_15_07_08_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_cc08d67019-83e658c6f7-80354981&fbclid=IwAR2ewWuBy8CawpHDF1nOfpveXMqpnFwSrC_rmNBtPrLeOQrYJWMUbmbBYAo
https://www.ethicsboard.org/publications/covid-19-ethics-and-independence-considerations?utm_source=IFAC%20Main%20List&utm_campaign=4132b048aa-EMAIL_CAMPAIGN_2020_01_21_05_14_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_cc08d67019-4132b048aa-80354981&fbclid=IwAR0QeFZFb52uJE5qKMId6gHmFknxnT_jBqcno6L5KADpzM65Q-u9oIHLPC4
https://www.ifac.org/knowledge-gateway/preparing-future-ready-professionals/publications/practice-transformation-action-plan?fbclid=IwAR2Jtv52DCLsAbsS7If1BsTkseP-nFbfsUYolUKdQwBTi7EmiSc4X1-fVYM
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Informaţii de la Accountancy Europe 

1. Accountancy Europe a publicat un nou document de îndrumare cu privire la modul 

în care epidemia afectează companiile și pe cei care le auditează. Acesta își propune să 

sprijine auditorii europeni în adaptarea activității lor la noile circumstanțe în audituri în curs 

de desfășurare și nu numai, disponibil aici: 

https://www.accountancyeurope.eu/publications/coronavirus-impact-on-auditing-for-

2019/ 

 

 

2. Cum facem față crizei COVID-19? Accountancy Europe a emis 2 publicații relevante: 

- Acţiuni pentru sectorul public, disponibil aici:  

https://www.accountancyeurope.eu/publications/coronavirus-impact-on-the-public-

sector/?_cldee=YW5jYS50aXVyYUBjYWZyLnJv&recipientid=contact-

008d2cc1bc6ee61180e1c4346bad508c-ab8fa7be2ed144c5a183acb93702a48e&esid=5c2b8de1-

72a5-ea11-a812-000d3ab70945  

 

- Lecţii pentru un viitor mai durabil, disponibil aici :  

https://www.accountancyeurope.eu/publications/corona-crisis-lessons-for-a-more-

sustainable-future/?_cldee=YW5jYS50aXVyYUBjYWZyLnJv&recipientid=contact-

008d2cc1bc6ee61180e1c4346bad508c-ab8fa7be2ed144c5a183acb93702a48e&esid=5c2b8de1-

72a5-ea11-a812-000d3ab70945 

 

 

3. Accountancy Europe a publicat un studiu asupra ariei de aplicabilitate pentru 

auditul bancar în statele membre ale Uniunii Europene (UE) la care și-a adus aportul și 

CAFR. Statele membre UE completează deseori cerințele legislative generale. Varietatea și 

tipurile de legislație suplimentară diferă mult și prezintă nuanțe în funcție de fiecare context 

național. 

Studiul este disponibil aici 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.accountancyeurope.eu%2Fpublications%2Fcoronavirus-impact-on-auditing-for-2019%2F%3Ffbclid%3DIwAR2XzNNbUWoveUTXCO39uqAtC9WPcLJKzkG59dEN-wRJDkp5ZgQoYlDRG9E&h=AT12B3GlpobwoMcHHKA1q_tjpIv04MUN1LPfNW5Blekjt_u18mQxXlFu3rM_LD0CFrNycKMmeSbkb9jfOTweh9HTWbaBn0HiI7eIhi4LGCgz7PoF_BSiOtQz0AVKrOLuqZdT&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT3HPeIZ1Kt-CLDIFFO3ZL1ZvYqLiJ6coKTbT5Teh_nxc2lT6HLt0NDPETFLLJ_fkokSo5YVbvnkPsd0YUMd38Sa0Tt6FDXkS3KMvQC_OTFqA3clWTyIa_da7qO8xO28aLxyQLkzPOkH3_wKWyS2vKwMIFWb3i6lTJcSI7pkE5sSx7x-b1HfM3JNcCOX3-w
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.accountancyeurope.eu%2Fpublications%2Fcoronavirus-impact-on-auditing-for-2019%2F%3Ffbclid%3DIwAR2XzNNbUWoveUTXCO39uqAtC9WPcLJKzkG59dEN-wRJDkp5ZgQoYlDRG9E&h=AT12B3GlpobwoMcHHKA1q_tjpIv04MUN1LPfNW5Blekjt_u18mQxXlFu3rM_LD0CFrNycKMmeSbkb9jfOTweh9HTWbaBn0HiI7eIhi4LGCgz7PoF_BSiOtQz0AVKrOLuqZdT&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT3HPeIZ1Kt-CLDIFFO3ZL1ZvYqLiJ6coKTbT5Teh_nxc2lT6HLt0NDPETFLLJ_fkokSo5YVbvnkPsd0YUMd38Sa0Tt6FDXkS3KMvQC_OTFqA3clWTyIa_da7qO8xO28aLxyQLkzPOkH3_wKWyS2vKwMIFWb3i6lTJcSI7pkE5sSx7x-b1HfM3JNcCOX3-w
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.accountancyeurope.eu%2Fpublications%2Fcoronavirus-impact-on-the-public-sector%2F%3F_cldee%3DYW5jYS50aXVyYUBjYWZyLnJv%26recipientid%3Dcontact-008d2cc1bc6ee61180e1c4346bad508c-ab8fa7be2ed144c5a183acb93702a48e%26esid%3D5c2b8de1-72a5-ea11-a812-000d3ab70945%26fbclid%3DIwAR2Jtv52DCLsAbsS7If1BsTkseP-nFbfsUYolUKdQwBTi7EmiSc4X1-fVYM&h=AT3qzm9cO14yfXr2HHfvu3DpeP-eGSRB-1QL7MkLzNBI3sK3iVAYYnJik4jEPzsH_rM9qLZTfVIgAWtwDxjRCjvzoljb0OrwekSGKs02dnfUxbF60UP_SK8gKnVGf8k3QLKE&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT0LH4eDgcWnqMgdQ9AQsS43zWMP3VpX2u9hm-t_8CU2hbJzoyUlJf_7-ZT9o8ch9OcHJrf-_TwAxV5B78MphnDTdgZ1bP-Ms042AyWonRuE9dfGRWncwxtSsCaIwPh1j7_Cl8808mx90KBhvX-Ivni5KKkDgAcuE2asBPrsEjvKXF9Mm8TaClI9S0etP0o
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.accountancyeurope.eu%2Fpublications%2Fcoronavirus-impact-on-the-public-sector%2F%3F_cldee%3DYW5jYS50aXVyYUBjYWZyLnJv%26recipientid%3Dcontact-008d2cc1bc6ee61180e1c4346bad508c-ab8fa7be2ed144c5a183acb93702a48e%26esid%3D5c2b8de1-72a5-ea11-a812-000d3ab70945%26fbclid%3DIwAR2Jtv52DCLsAbsS7If1BsTkseP-nFbfsUYolUKdQwBTi7EmiSc4X1-fVYM&h=AT3qzm9cO14yfXr2HHfvu3DpeP-eGSRB-1QL7MkLzNBI3sK3iVAYYnJik4jEPzsH_rM9qLZTfVIgAWtwDxjRCjvzoljb0OrwekSGKs02dnfUxbF60UP_SK8gKnVGf8k3QLKE&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT0LH4eDgcWnqMgdQ9AQsS43zWMP3VpX2u9hm-t_8CU2hbJzoyUlJf_7-ZT9o8ch9OcHJrf-_TwAxV5B78MphnDTdgZ1bP-Ms042AyWonRuE9dfGRWncwxtSsCaIwPh1j7_Cl8808mx90KBhvX-Ivni5KKkDgAcuE2asBPrsEjvKXF9Mm8TaClI9S0etP0o
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.accountancyeurope.eu%2Fpublications%2Fcoronavirus-impact-on-the-public-sector%2F%3F_cldee%3DYW5jYS50aXVyYUBjYWZyLnJv%26recipientid%3Dcontact-008d2cc1bc6ee61180e1c4346bad508c-ab8fa7be2ed144c5a183acb93702a48e%26esid%3D5c2b8de1-72a5-ea11-a812-000d3ab70945%26fbclid%3DIwAR2Jtv52DCLsAbsS7If1BsTkseP-nFbfsUYolUKdQwBTi7EmiSc4X1-fVYM&h=AT3qzm9cO14yfXr2HHfvu3DpeP-eGSRB-1QL7MkLzNBI3sK3iVAYYnJik4jEPzsH_rM9qLZTfVIgAWtwDxjRCjvzoljb0OrwekSGKs02dnfUxbF60UP_SK8gKnVGf8k3QLKE&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT0LH4eDgcWnqMgdQ9AQsS43zWMP3VpX2u9hm-t_8CU2hbJzoyUlJf_7-ZT9o8ch9OcHJrf-_TwAxV5B78MphnDTdgZ1bP-Ms042AyWonRuE9dfGRWncwxtSsCaIwPh1j7_Cl8808mx90KBhvX-Ivni5KKkDgAcuE2asBPrsEjvKXF9Mm8TaClI9S0etP0o
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.accountancyeurope.eu%2Fpublications%2Fcoronavirus-impact-on-the-public-sector%2F%3F_cldee%3DYW5jYS50aXVyYUBjYWZyLnJv%26recipientid%3Dcontact-008d2cc1bc6ee61180e1c4346bad508c-ab8fa7be2ed144c5a183acb93702a48e%26esid%3D5c2b8de1-72a5-ea11-a812-000d3ab70945%26fbclid%3DIwAR2Jtv52DCLsAbsS7If1BsTkseP-nFbfsUYolUKdQwBTi7EmiSc4X1-fVYM&h=AT3qzm9cO14yfXr2HHfvu3DpeP-eGSRB-1QL7MkLzNBI3sK3iVAYYnJik4jEPzsH_rM9qLZTfVIgAWtwDxjRCjvzoljb0OrwekSGKs02dnfUxbF60UP_SK8gKnVGf8k3QLKE&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT0LH4eDgcWnqMgdQ9AQsS43zWMP3VpX2u9hm-t_8CU2hbJzoyUlJf_7-ZT9o8ch9OcHJrf-_TwAxV5B78MphnDTdgZ1bP-Ms042AyWonRuE9dfGRWncwxtSsCaIwPh1j7_Cl8808mx90KBhvX-Ivni5KKkDgAcuE2asBPrsEjvKXF9Mm8TaClI9S0etP0o
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.accountancyeurope.eu%2Fpublications%2Fcorona-crisis-lessons-for-a-more-sustainable-future%2F%3F_cldee%3DYW5jYS50aXVyYUBjYWZyLnJv%26recipientid%3Dcontact-008d2cc1bc6ee61180e1c4346bad508c-ab8fa7be2ed144c5a183acb93702a48e%26esid%3D5c2b8de1-72a5-ea11-a812-000d3ab70945%26fbclid%3DIwAR2ewWuBy8CawpHDF1nOfpveXMqpnFwSrC_rmNBtPrLeOQrYJWMUbmbBYAo&h=AT1_PzFS-Swu349tJ163IS18qG1SMsL76CVBM5erSI1CQw3MBQ1f28x1iNkVajaVwu0CV1US9eg7buLlWBGRwqgpqQISmN_QD51k0sWm5W6uzJ7zO0kMG5HCs0txraVCY5mE&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT0LH4eDgcWnqMgdQ9AQsS43zWMP3VpX2u9hm-t_8CU2hbJzoyUlJf_7-ZT9o8ch9OcHJrf-_TwAxV5B78MphnDTdgZ1bP-Ms042AyWonRuE9dfGRWncwxtSsCaIwPh1j7_Cl8808mx90KBhvX-Ivni5KKkDgAcuE2asBPrsEjvKXF9Mm8TaClI9S0etP0o
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.accountancyeurope.eu%2Fpublications%2Fcorona-crisis-lessons-for-a-more-sustainable-future%2F%3F_cldee%3DYW5jYS50aXVyYUBjYWZyLnJv%26recipientid%3Dcontact-008d2cc1bc6ee61180e1c4346bad508c-ab8fa7be2ed144c5a183acb93702a48e%26esid%3D5c2b8de1-72a5-ea11-a812-000d3ab70945%26fbclid%3DIwAR2ewWuBy8CawpHDF1nOfpveXMqpnFwSrC_rmNBtPrLeOQrYJWMUbmbBYAo&h=AT1_PzFS-Swu349tJ163IS18qG1SMsL76CVBM5erSI1CQw3MBQ1f28x1iNkVajaVwu0CV1US9eg7buLlWBGRwqgpqQISmN_QD51k0sWm5W6uzJ7zO0kMG5HCs0txraVCY5mE&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT0LH4eDgcWnqMgdQ9AQsS43zWMP3VpX2u9hm-t_8CU2hbJzoyUlJf_7-ZT9o8ch9OcHJrf-_TwAxV5B78MphnDTdgZ1bP-Ms042AyWonRuE9dfGRWncwxtSsCaIwPh1j7_Cl8808mx90KBhvX-Ivni5KKkDgAcuE2asBPrsEjvKXF9Mm8TaClI9S0etP0o
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