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 ŞTIRILE EDIŢIEI 

1. Lucrările Conferinţei CAFR  

11 iulie 2020 

 

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 s-a desfăşurat online. 

Astfel, conform Hotărârii Consiliului CAFR nr. 53/29 mai 2020 pentru aprobarea Procedurii 

privind organizarea Conferinței Camerei Auditorilor Financiari din România, prin vot la distanță, în 

data de 11 iulie 2020 publicată în Monitorul Oficial al României nr. 476/4 iunie 2020, Conferința 

CAFR a fost organizată într-o secțiune distinctă din platforma e-learning a Camerei, în data 

de 11 iulie 2020, în intervalul orar 10.00 – 13.30. 

 

 
 

Documentele supuse aprobării Conferinței au fost publicate pe site-ul CAFR începând 

cu data de 11 iunie 2020 și, începând cu 15 iunie 2020 pe platforma e-learning - unde în 

perioada 15-26 iunie 2020 au fost deschise dezbaterile publice cu privire la materialele 

Conferinței. 

Anunțul privind convocarea publică a Conferinţei, conform  Art. 5, pct. (2) din R.O.F a 

fost publicat în două cotidiene de circulație națională, precum şi pe site-ul CAFR, astfel: 

- România Liberă – 11 iunie 2020;  

- Adevărul – 11 iunie 2020; 

- Site-ul CAFR – 11 iunie 2020.   

Numărul auditorilor financiari, membri ai CAFR, cu drept de vot, care şi-au îndeplinit 

toate obligaţiile conform Normelor pentru desemnarea reprezentanţilor auditorilor financiari 

la Conferinţa Camerei Auditorilor Financiari din România, organizată prin vot la distanţă în 
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data de 11 iulie 2020, aprobate prin Hotărârea Consiliului CAFR nr. 50/29.05.2020 a fost de 

2531 auditori financiari.    

Transmisia live a Conferinței CAFR a început la ora 10.00 însă, din cauza neîndeplinirii 

cvorumului, lucrările s-au reprogramat în aceeași zi, cu aceeași ordine de zi, la ora 10.30. 

Drept urmare, lucrările Conferinței, moderate de dr. Ciprian Mihăilescu - preşedinte, 

au început la ora 10.30 cu participarea a 350 de auditori financiari. 

  

Pentru început, au fost propuşi cei 3 membri ai Secretariatului tehnic, direct pe 

platforma e-learning, prin intermediul secțiunii dedicate în acest sens. 

Materialele de pe ordinea de zi au fost prezentate de către membrii Biroului 

Permanent și de către Secretarul General al Camerei, după cum urmează:  

▪ Raportul anual de activitate al Consiliului Camerei pentru anul 2019 – dr. Ciprian 

Mihăilescu, preşedinte;  

▪ Situațiile financiare anuale ale Camerei la 31 decembrie 2019 -  Florentina Șușnea, 

vicepreşedinte al Consiliului;  

▪ Raportul Comisiei de auditori statutari asupra situațiilor financiare ale Camerei 

încheiate la 31 decembrie 2019 a fost prezentat, prin intermediul unui material filmat, de Ana 

Dincă, preşedintele Comisiei;  

▪ Execuția bugetului de venituri şi cheltuieli pentru exercițiul financiar încheiat la 31 

decembrie 2019 - Ioan Grigoriu, vicepreşedinte al Consiliului;  

▪ Proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2020 - Mihaela Toma, 

vicepreşedinte al Consiliului;   

▪ Principalele activități derulate de executivul CAFR în cursul anului 2019 - Adrian 

Popescu, secretar general al Camerei;   

▪ Programul de activitate al Consiliului Camerei pentru anul 2020 – conf. univ. dr. 

Gheorghe Ialomițianu, prim-vicepreşedinte al Camerei. 

   

După prezentarea materialelor, în intervalul orar 12,30 – 13,00 s-a desfăşurat procesul 

de vot, în care şi-au exercitat dreptul de vot 298 dintre auditorii financiari participanţi la 

Conferinţă.  

Toate materialele au fost aprobate cu majoritate de voturi.  

După finalizarea procesului de vot, între orele 13.00 – 13.10 persoanele interesate s-au 

înscris la cuvânt, în secțiunea dedicată din platforma e-learning, transmițând opiniile şi 

comentariile lor, la care președintele Camerei a răspuns în intervalul orar dedicat discuțiilor. 

La ora 13.30 președintele CAFR a declarat închise lucrările Conferinței. 

 

Puteţi viziona înregistrarea lucrărilor Conferinţei pe site-ul CAFR, la rubrica 

„Conferinţa CAFR – 11 iulie 2020” sau puteţi accesa următorul link: 

https://www.cafr.ro/inregistrarea-conferintei-cafr-din-data-de-11-iulie-2020/ 

 

 

https://www.cafr.ro/inregistrarea-conferintei-cafr-din-data-de-11-iulie-2020/
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* 

* * 

 

Având în vedere preocuparea permanentă a Executivului Camerei privind gradul de 

mulţumire a membrilor faţă de serviciile oferite, a fost realizat un sondaj de opinie prin 

intermediul căruia participanţii la Conferinţă şi-au putut exprima impresiile. 

În urma centralizării răspunsurilor formulate de către 172 de persoane, care au 

completat chestionarele de evaluare, privind organizarea Conferinţei prin vot la distanţă, s-au 

înregistrat următoarele rezultate: 

- foarte mulțumiți - 138 

- mulțumiți - 28  

- neutri - 5  

- nemulțumiți – 1 

 

Prezentăm mai jos o parte a graficului realizat: 
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  INFORMATIV PROFESIONAL  

 2. Recomandări emise de IIA și IFAC  

pentru comitetele de audit care operează în „noul normal” 

 

Institutul Auditorilor Interni (IIA) și Federația Internațională a Contabililor (IFAC) au 

emis un apel la acțiune pentru comitetele de audit pentru a asigura supravegherea obiectivă a 

activităților organizaționale, inclusiv managementul riscului, performanța, controalele și 

procesele cheie. 

Recomandările specifice au fost elaborate pentru ca organizațiile să poată înfrunta 

incertitudinile și tulburările care le-ar putea pune în pericol integritatea, transparența și 

responsabilitatea. 

Pe scurt acestea sunt: 

  

 Mențineți-vă informați: înțelegeți clar și la timp mediul de operare în 

continuă evoluție și modul în care acesta poate avea impact asupra obiectivelor și 

performanței organizaționale; 

 Comunicați și colaborați: adoptați o abordare multidisciplinară pentru 

exercitarea supravegherii auditului intern și extern și a raportării prin comunicare și 

colaborare dinamică; 

 Bazați-vă pe experienţa disponibilă: căutați o asigurare calificată și de 

încredere și sfaturi privind evaluările conducerii și răspunsurile organizației la 

evoluția continuă a riscurilor și a profilului de risc; 

 Promovați îmbunătățirea continuă: încurajați inovația și schimbarea 

pentru a aborda vulnerabilitățile și pentru a construi rezistență, consolidând urmărirea 

creării de valoare; 

 Gândiți în mod holistic: adoptați o perspectivă largă a organizației și a 

mediului său atât în scopuri financiare, cât și nefinanciare, luând în considerare 

interconectarea cu alte organizații, interdependențele interne și externe și importanța 

vitală a oamenilor; 

 Adoptați tehnologia: optimizați performanța comitetului de audit prin 

utilizarea tehnologiei și a practicilor flexibile de lucru. 

 

Pentru a consulta acest document vă rugăm să accesați următorul link. 

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

 

 

 

https://www.ifac.org/knowledge-gateway/contributing-global-economy/discussion/six-recommendations-audit-committees-operating-new-normal
https://www.ifac.org/
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3. Proiect de relansare economică în urma crizei generate de COVID-19 

derulat de ASE București 

 

Academia de Studii Economice (ASE) București este implicată în realizarea unui 

proiect care își propune să găsească cele mai eficiente măsuri de relansare economică în urma 

crizei COVID-19.  

Pornind de la informațiile primite rezultate în urma centralizării chestionarelor 

completate de participanţi, o echipă de specialiști va realiza o analiză de impact pe baza 

căreia se vor formula o serie de măsuri de relansare a economiei. 

 

Vom reveni cu detalii privind rezultatele proiectului. 

 

 

 

 DIN AGENDA CAFR 

 

▪ Evenimente în plan intern 

4. Întâlniri profesionale la Constanţa 

16-17 iulie 2020 

În cursul lunii iulie, reprezentanța regională din Constanța a Camerei Auditorilor 

Financiari din România, a organizat la sediul propriu două întâlniri profesionale, la care au 

participat auditori financiari din județele arondate.  

Tema întâlnirilor, care s-au desfăşurat în 16 şi 17 iulie, a vizat „Problematici actuale și 

perspective ale auditului în România”. 

Discuţiile au fost moderate de dr. Gheorghe Rusu, membru al Consiliului CAFR, care 

a evidenţiat rolul profesiilor liberale în România, precum și importanța auditului. 

Elementele de specialitate specifice temei au fost prezentate de Elena Iordache - 

Director general adjunct, Direcția generală Legislație Cod Fiscal din cadrul Ministerului 

Finanțelor Publice. 

Subiectele abordate au fost: 

- Reglementări contabile conforme cu OMFP nr. 1802/2014; 

- Aspecte practice și noutăți privind Ordonanțele de Urgență emise pe perioada Stării 

de Urgență / Alertă cu impact fiscal și bugetar. 

 

Discuţiile s-au încheiat cu sesiuni de întrebări și răspunsuri, precum și discuții libere 

între participanţi și lectori. 
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▪ Evenimente în plan extern 

 

5. Webinarii EFAA  

9 şi 23 iulie 2020 

 

În cursul lunii iulie EFAA a organizat două webinarii cu temele „Viitorul raportării 

IMM-urilor: implicații ale COVID-19” şi „Viitorul auditului IMM-urilor: implicații ale 

COVID-19 și standardul pentru auditul entităților mai puțin complexe. 

Astfel, la webinarul din data de 9 iulie, prezentarea principală a temei a fost făcută de  

Richard Martin - șef Raportare corporativă la ACCA și președintele Grupului de experți în 

contabilitate EFAA. Richard a împărtășit sfaturi și îndrumări cu privire la cerințele de 

contabilitate și de raportare financiară care vor trebui luate în considerare în abordarea 

efectelor financiare ale COVID-19 la pregătirea situațiilor financiare ale IMM-urilor. 

La discuţii au mai participat Salvador Marín - președinte EFAA, care a făcut o trecere 

în revistă a activităţii EFAA şi a rolului IMM-urilor şi Paul Thomson, director EFAA. 

Camera Auditorilor Financiari din România a fost reprezentată la webinar de 

Florentina Şuşnea şi Mihaela Toma – vicepreşedinţi ai Consiliului alături de Monica Ştefan 

– membru al Consiliului. 

La cel de al doilea webinar, din data de 23 iulie, subiectul principal dezbătut a fost 

„Viitorul auditului IMM-urilor: implicații ale COVID-19 și standardul pentru auditul 

entităților mai puțin complexe”. 

La discuţii au participat Beverley Bahlmann, director adjunct, IAASB împreună cu 

Willie Botha, director tehnic, IAASB, care au oferit informaţii despre implicaţiile COVID 19 

asupra auditului şi au vorbit despre ultimele materiale (alerte, informări etc.), precum şi 

despre alte activităţi ale IAASB. De asemenea, au mai participat la dezbateri Salvador Marín 

– preşedinte EFAA şi Paul Thomson – director EFAA. 

Camera Auditorilor Financiari din România a participat la webinar fiind reprezentată 

de Florentina Şuşnea – vicepreşedinte, alături de Monica Ştefan şi Adriana Lobdă – membre 

ale Consiliului. 
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 ACTUALITĂŢI INTERNAŢIONALE 

 

Resurse informative privind impactul pandemiei de COVID 19 

6. Profesioniștii vin în sprijinul guvernelor!  

 

Federația Internațională a Contabililor (IFAC) și Universitatea de Științe Aplicate din 

Zürich (ZHAW), în parteneriat cu Consiliul pentru Standarde Internaționale de Contabilitate 

din Sectorul Public (IPSASB), a publicat un instrument contabil practic pentru guverne și alte 

părți interesate pentru a ajuta la analiza programelor de intervenție în cazul COVID- 19. 
 

Pentru materialul integral:  click aici 

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

 

 

7. Sectorul public şi criza generată de Coronavirus 

 

Thomas Müller-Marqués Berger, președintele grupului de politici din sectorul public 

Accountancy Europe vorbeşte, în două materiale filmate, despre cum diferă criza COVID 19 

de criza financiară 2008/2009 și despre repercusiunile mai largi ale blocării globale în întreaga 

economie. De asemenea, Thomas face referire la necesitatea unei bune guvernări în sectorul 

public și la importanța transparenței privind cheltuielile guvernamentale, în situaţia actuală. 

 

Pentru materialul video partea I: click aici 

Pentru materialul video partea II: click aici 

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

8. Managementul riscului pentru IMM-uri: durabilitatea 

 

Fiind coloana vertebrală a economiei europene, IMM-urile sunt din ce în ce mai 

concentrate pe tranziția durabilă. 

Acest lucru se datorează faptului că relația dintre IMM-uri și durabilitate este din ce în 

ce mai interdependentă și nu mai este posibil să ignorăm impactul discuțiilor de 

sustenabilitate asupra afacerilor și piețelor IMM-urilor. Tranziția durabilă are nevoie de 

implicarea IMM-urilor, în timp ce succesul IMM-urilor pe termen lung nu poate fi obținut 

fără integrarea considerațiilor de sustenabilitate în strategiile lor de afaceri. 

 

Pentru materialul integral click aici 

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

https://www.ifac.org/knowledge-gateway/supporting-international-standards/discussion/covid-19-intervention-assessment-tool?fbclid=IwAR1dXv7HFgUf_xc3RoZOIm7-I70nra6rOfQK2-eCG_r7b-FsRBVf4HtgR2s
https://www.ifac.org/
https://www.accountancyeurope.eu/professional-matters/public-sector-and-the-coronacrisis/
https://www.accountancyeurope.eu/good-governance-sustainability/public-sector-and-the-coronacrisis-part-2/
https://www.accountancyeurope.eu/
https://www.accountancyeurope.eu/publications/sme-risk-management-sustainability/
https://www.accountancyeurope.eu/
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 NOUTĂŢI EDITORIALE 

9. Revista Audit Financiar nr. 3/2020 

 

Din sumar: „Inovaţii în auditul financiar bazate pe tehnologiile emergente”; 

„Identificarea cu firma şi cu profesia influenţează deciziile auditorilor privind evenimentele 

ulterioare?”; „Analiza riscurilor în auditul financiar prin utilizarea metodei funcţiilor de 

încredere”; „Auditul public extern în statele membre ale Uniunii Europene: între tipologia 

standard şi diversitate”; „Transparenţa informaţională corporativă pe pieţele financiare, în 

viziune internaţională”; „Intercondiţionări ale guvernanţei corporative cu performanţa 

financiară”; „Percepţia profesioniştilor contabili din România asupra interacţiunii imagine 

fidelă – prudenţă”. 
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10. Revista Practici de Audit nr. 1/2020 

 

Din sumar: „Servicii de audit solicitate de Administraţia Fondului pentru Mediu” – 

Editorial, „Profesia de auditor financiar – Obstacole şi soluţii în situaţii de criză” – Interviu, 

„Învăţături din pandemie”; „Oportunitatea rotaţiei auditorilor pentru calitatea misiunilor de 

audit la nivel internaţional”; „Rolul femeii în contabilitate”; „Întocmirea situaţiilor financiare 

anuale în cazul revenirii la anul calendaristic, ulterior unui exerciţiu financiar diferit”; „De la 

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

 

 

 
 


