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 ŞTIRILE EDIŢIEI 

 

            

1. ASPAAS și CAFR colaborează în sprijinul profesiei de auditor financiar 

  

Putem afirma că anul 2020 este unul al veștilor bune pentru profesia de auditor 

financiar, întrucât Camera Auditorilor Financiari din România și Autoritatea de 

Supraveghere Publică a Activității de Auditor Statutar şi-au unit forţele în interesul comun al 

profesiei de auditor financiar. 

În susținerea celor spuse, vă informăm cu privire la faptul că CAFR delegarea de la 

Autoritatea de Supraveghere Publică a Activității de Auditor Statutar a două activități 

importante pentru membrii și stagiarii profesiei de auditor financiar, după cum urmează: 

Într-o primă etapă, în aplicarea prevederilor art. 52 din Legea 162/2017 privind auditul 

statutar al situaţiilor financiare anuale şi al situaţiilor financiare anuale consolidate şi de modificare a 

unor acte normative, cu modificările ulterioare, ASPAAS a considerat stringentă delegarea 

organizării examenului de competență profesională (examenul de ieșire din stagiu) și 

delegarea formării profesionale continue a auditorilor financiari. 

Astfel, în data de 3 decembrie 2020 s-au publicat în Monitorul Oficial al României, 

Partea I următoarele ordine ale președintelui ASPPAS: 

 Ordinul președintelui ASPAAS nr. 425/02.12.2020 pentru delegarea atribuției 

privind organizarea examenului de competență profesională;  

 Ordinul președintelui ASPAAS nr. 426/02.12.2020 pentru delegarea atribuției 

privind organizarea programelor de formare continuă. 

Termenul pentru care au fost delegate atribuțiile menționate este de un an, cu 

posibilitatea reînnoirii, perioadă la finalul căreia se va realiza de către ASPAAS o evaluare cu 

privire la modalitatea de îndeplinire a atribuțiilor delegate, precum și a capacității 

operaționale a CAFR.  

În exercitarea atribuțiilor delegate, Camera Auditorilor Financiari din România va 

trebui să respecte condițiile generale și specifice de delegare, prevăzute fie prin Legea 162/2017 

privind auditul statutar al situaţiilor financiare anuale şi al situaţiilor financiare anuale consolidate şi 

de modificare a unor acte normative, cu modificările ulterioare, fie prin ordinele şi normele 

specifice emise de către președintele ASPAAS. 

Acest prim pas făcut de către Autoritatea de Supraveghere Publică a Activității de 

Auditor Statutar reprezintă pentru CAFR o dovadă de  încredere și, avem speranța că buna 

colaborare între cele două entități va continua și în viitor. 
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  INFORMATIV PROFESIONAL 

 

2. Un nou document de îndrumare emis de IFAC -  tradus de CAFR pentru membri 

 

  Sub egida Camerei Auditorilor Financiari din România și în urma acordului de traducere 

semnat cu Federația Internațională a Contabililor(IFAC), începând de vineri 18.12.2020, este 

disponibil gratuit, în limba română, documentul emis de IFAC  Material de asistență fără 

caracter obligatoriu referitor la tehnologie: Întrebări frecvente – Utilizarea instrumentelor și 

tehnicilor automatizate pentru identificarea și evaluarea riscurilor de denaturare 

semnificativă în conformitate cu ISA 315 (Revizuit 2019). 

  

Textul publicat în spațiul privat al membrilor pe site-ul CAFR reprezintă traducerea 

fidelă în limba română a îndrumărilor din limba engleză, nefiind aduse niciun fel de 

modificări (eliminări, adăugiri sau adaptări) materialului publicat de către IFAC. 

  

CAFR depune eforturi susținute în ceea ce privește îmbunătățirea calității activității 

desfășurate de auditorii financiari în Romania și menținerea unui înalt grad de 

profesionalism în cadrul serviciilor derulate de membrii Camerei și va continua să traducă 

cele mai importante documente internaționale pentru activitatea de audit financiar, altul 

decât cel statutar. 

 

 

3. Proiectul Common Content selectează candidați pentru funcția de președinte  

 

 Aplicațiile sunt binevenite de la oricine are o experiență profesională aprofundată și 

relevantă într-un rol din domeniul contabil sau al auditului. Președintele proiectului 

Common Content este o poziție independentă, responsabilă de dezvoltarea vizibilității 

proiectului în relație cu părțile interesate cheie din Europa și de la nivel global. Președintele 

va coordona dezvoltarea și implementarea strategiei Proiectului pentru perioada 2021-2024. 

Acesta va conduce Proiectul în dezvoltarea și creșterea numărului său de membri și va fi 

responsabil, alături de un vicepreședinte și un secretar, pentru desfășurarea efectivă a până la 

patru întâlniri ale Grupului de coordonare în fiecare an calendaristic. Președintele va 

participa, de asemenea, la ședința comitetului de supraveghere a proiectului o dată pe an. 

Rolul va fi pentru o perioadă inițială de doi ani, cu potențialul pentru o nouă numire de doi 

ani, sub rezerva aprobării grupului de conducere. 

 Președintele va fi îndreptățit să solicite orice cheltuieli legitime și rezonabile de 

călătorie și ședere suportate pentru asumarea rolului. 

 Proiectul Common Content este o colaborare între principalele organisme contabile și 

de audit, cu scopul de a dezvolta, menține și unifica în continuare reperele de educație 

profesională contabilă de înaltă calitate, reflectate în calificările distincte ale organismelor 
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participante și recunoscute la nivel internațional ca răspunzând provocărilor provocate de 

globalizare și nevoilor diverselor părțile interesate. Acestea se realizează prin 

internaționalizarea și armonizarea rezultatelor educaționale pentru acele organisme supuse 

globalizării și schimbărilor așteptărilor publicului, păstrând în același timp punctele forte ale 

structurilor, calificărilor și desemnărilor educaționale locale. 

 Grupul de coordonare este principalul forum de luare a deciziilor și strategic al 

Proiectului Common Content la care participă reprezentanți din toate cele unsprezece 

organisme membre cu drepturi depline și cinci organisme membre asociate din douăsprezece 

țări europene. Grupul de coordonare este responsabil pentru direcția strategică a proiectului 

și pentru toate deciziile de guvernanță și administrative, inclusiv bugetul și dezvoltarea 

cerințelor de conținut comun pentru procesul de conformitate. 

 

Pentru toate detaliile click aici 

 

4. Actualităţi de la UPLR 

 

4.1. Profesiile liberale din România în contextul pandemiei globale 

Interviu acordat European Council of the Liberal Professions (CEPLIS) de conf. univ. dr. 

Gheorghe Ialomiţianu – preşedinte al Uniunii Profesiilor Liberale din România şi prim-

vicepreşedinte al Camerei Auditorilor Financiari din România 

În contextul actual global generat de restricţiile pentru combaterea pandemiei COVID-

19, profesiile liberale din toată lumea au de înfruntat diverse obstacole în desfăşurarea 

activităţii. În acest sens, profesiile liberale din România, prin intermediul UPLR, şi-au făcut 

cunoscute opiniile şi sugestiile privind confruntările acestei perioade.  

Redăm pe scurt câteva dintre opiniile dlui. Ialomiţianu, reliefate în interviu: 

„Multe activităţi specifice profesiilor liberale s-au desfăşurat în această perioadă într-un volum 

mai mare de muncă, comparativ cu perioada dinaintea crizei sanitare, de exemplu activitatea medicilor. 

Profesioniştii liberali sunt convinşi că şi după pandemie activitatea lor se va desfăşura în alte 

condiţii decât înaintea acestei crize.  

Sigur că digitalizarea nu rezolvă în totalitate modul de comunicare între profesioniştii liberali şi 

clienţii lor. Uneori este nevoie de întâlnirea fizică între profesioniştii liberali şi clienţi. Din aceste 

motive condiţiile de muncă ale acestora au trebuit să se adapteze restricţiilor impuse de această criză 

sanitară.  

Organizaţiile profesionale nu şi-au suspendat activităţile în această perioadă. Au organizat 

cursuri de pregătire profesională adaptate condiţiilor actuale, accesul la profesie, conferinţe, întâlniri cu 

membrii şi cu mediul de afaceri la care au participat şi reprezentanţi ai instituţiilor publice”. 

 

Interviul integral a fost tradus în limba română şi a fost publicat în revista Practici de 

Audit nr. 3/2020. 

Varianta în limba engleză, publicată pe site-ul CEPLIS, se găseşte aici. 

 

https://www.cafr.ro/anunt-selectie-presedinte-al-proiectului-common-content/
https://ceplis.org/interview-with-uplr-president-prof-gheorghe-ialomitianu-on-issues-faced-by-romanian-liberal-professions-as-the-covid-19-pandemic-worsens-economic-perspectives-throughout-the-european-union/
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4.2. Acţiuni întreprinse în ultima perioadă de către asociaţiile de 

 profesii liberale din Uniunea Europeană 

 

Punctul de vedere al preşedintelui Consiliului European al Profesiilor Liberale - CEPLIS, 

Gaetano Stella cu privire la impactul actualei crize sanitare asupra activităţii prezente şi de viitor a 

profesiilor liberale europene. 

Consiliul European al Profesiilor Liberale - CEPLIS a continuat seria interviurilor cu 

preşedinţii unor asociaţii de profesii liberale organizate la nivel naţional sau european, cu 

privire la impactul crizei sanitare asupra sectorului socio-economic al profesiilor liberale, 

precum şi cu privire la situaţia acestora în perioada de după pandemie. 

În cadrul interviului, Gaetano Stella a subliniat, printre altele, că actuala criză sanitară 

a schimbat deja, în mod profund, multe din aspectele care privesc societatea în ansamblul său 

şi a determinat, probabil ireversibil, masiva utilizare a tehnologiilor digitale. 

Preşedintele CEPLIS a precizat că, spre deosebire de alte ţări, în Italia nu s-au 

înregistrat perturbări ale activităţii profesioniştilor liberali deoarece s-a înregistrat o creştere 

exponenţială a activităţii instituţionale şi a existat o intervenţie directă pentru ajutorarea 

firmelor acestora. 

Totodată, cu ajutorul contribuţiilor puse la dispoziţie de Contractul Colectiv Naţional 

de Muncă firmelor profesionale, a fost posibilă alocarea unor importante resurse financiare 

prin intermediul unui plan de intervenţie extraordinar, care a permis firmelor de mai sus să-şi 

desfăşoare activitatea în perioada carantinei (telemuncă, lichidităţi pentru profesioniştii 

liberali, e-learning) şi, în acelaşi timp, s-au luat măsuri de asigurare a sănătăţii şi salarii 

pentru lucrători (sprijin pentru salarii şi pentru cei care părăsesc locurile de muncă, pentru 

diurne şi consultaţii medicale video). 

 

Pentru interviul integral (în limba engleză) click aici 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://ceplis.org/interview-with-confprofessioni-president-gaetano-stella-the-pandemic-has-accelerated-the-process-of-change-prompting-us-to-rethink-new-patterns-of-life-and-work-our-president-disc/
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 PREGĂTIRE PROFESIONALĂ 

5. Cursurile de pregătire profesională continuă 2020 

  

 Stimaţi colegi, 

 

Vă informăm că, în urma delegării primite de CAFR de la Autoritatea pentru 

Supravegherea Publică a Activității de Audit Statutar, în perioada 15 decembrie 2020 – 15 

martie 2021 sunt organizate cursurile de formare profesională continuă structurată, în 

conformitate cu programul de pregătire profesională aprobat de ASPAAS. 

  

Programul de pregătire profesională aferent anului 2020 poate fi consultat la link-urile 

de mai jos: 

  

Revizia Programului de formare profesională continuă (PFPC) pentru anul 2020 – 

componenta de FPC structurată click aici. 

Programul de formare profesională continuă (PFPC) pentru anul 2020 – componenta 

structurată click aici. 

  

În anul 2020, cursurile de pregătire organizate de CAFR sunt disponibile exclusiv în 

sistem online, pe platforma de e-learning a Camerei accesibilă la adresa: elearning.cafr.ro. 

Cursurile structurate organizate de CAFR în acest an sunt recunoscute de către ASPAAS. 

În plus faţă de cursurile structurate, CAFR vine în întâmpinarea membrilor săi şi le 

pune la dispoziţie, în platforma e-learning şi cursuri nestructurate, alături de o serie de 

webinarii, în vederea îndeplinirii obligaţiilor anuale de pregătire profesională continuă 

prevăzute de normele Camerei. 

 

Pentru alte detalii click aici 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

https://www.aspaas.gov.ro/wp-content/uploads/2020/12/revizie-PFPC.pdf
https://www.aspaas.gov.ro/wp-content/uploads/2020/12/PFPC.pdf
http://elearning.cafr.ro/login/index.php
https://www.cafr.ro/pregatire-profesionala/
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 DIN AGENDA CAFR 
 

▪ Activităţi în plan intern 

6. Webinar gratuit organizat de CAFR 

4 decembrie 2020 

 

În data de 4 decembrie 2020, CAFR a organizat un webinar gratuit cu tema  "Aspecte 

practice de preturi de transfer la închiderea anului financiar 2020. Controlul dosarului de 

preturi de transfer. DAC6". 

La webinarul, care s-a desfăşurat pe platforma ZOOM, au participat numeroşi auditori 

financiari interesaţi de subiectul discutat, iar discuţiile au generat răspunsuri la problemele de 

actualitate cu care se confruntă profesia în activitatea curentă. 

 
 

7. Întâlnire virtuală a membrilor ANEVAR 

16 decembrie 2020 

 

Asociaţia Naţională a Evaluatorilor Autorizaţi din România a organizat în data de 16 

decembrie 2020 o întâlnire virtuală a membrilor ANEVAR, la care au participat şi alţi 

reprezentanţi ai profesiilor liberale. 

Camera Auditorilor Financiari din România a fost reprezentantă la întâlnire de Adrian 

Popescu, preşedinte.  

În cadrul evenimentului au fost abordate subiecte de interes legate de profesie şi de 

evoluţia acesteia, precum: monitorizarea activităţii de evaluare, rezultatele sesiunii de 

acreditare/reacreditare, raportul Comisiei de Etică și Disciplină și discuţii despre 

perspectivele anului 2021 cu: 

  Sorin Petre – președinte ANEVAR, Partner PricewaterhouseCoopers 

  Dana Ababei – fost preşedinte ANEVAR 2018-2019, director executiv CMF 

CONSULTING S.A. 

   Radu Timbuș – prim-vicepreşedinte ANEVAR, director EVALTRANSILVANIA 

   Adrian Vascu – fost președinte ANEVAR 2014-2015, Senior Partner VERIDIO S.R.L. 
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 ACTUALITĂŢI INTERNAŢIONALE 

Studii, opinii, articole 

8. Etică, digitalizare și contabilitate 

 

În ultimul episod din 2020, vorbim cu Brian Friedrich, membru al consiliului de 

administrație al International Ethics Standards Board (IESBA). Brian se concentrează pe 

digitalizarea profesiei de contabil și pe rolul eticii în tranziția digitală. În această discuţie, 

Brian aprofundează modul în care IESBA interacționează cu activitatea profesioniştilor 

contabili și a auditorilor și asupra modului în care lucrul cu un cod de etică internațional 

oferă sprijin pentru noile servicii bazate pe tehnologie.  

De asemenea, discutăm despre importanța transparenței, a responsabilității și a 

confidențialității datelor într-o perspectivă mai largă în cadrul profesiei. 

 

Pentru materialul audio integral: click aici 

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

 
 

9. Sprijinirea accesului IMM-urilor la finanțare în perioada pandemiei prin 

consultanță profesională 

 

SME-united, Accountancy Europe, EFAA și ACCA solicită instituțiilor europene și 

guvernelor naționale să asigure un acces mai bun pentru entitățile mici și mijlocii (IMM-uri) 

la servicii de consiliere pentru a le sprijini în aceste perioade critice.  

În acest scop, asociațiile recomandă, de asemenea, să se utilizeze viitoarele planuri 

naționale de recuperare și durabilitate sau, alte programe europene. 

Criza COVID-19 continuă să aibă un impact negativ imens asupra sutelor de mii de 

IMM-uri. Uniunea Europeană și guvernele naționale abordează deja problema, după ce au 

instituit măsuri importante de sprijin pentru a sprijini companiile, inclusiv IMM-urile.  

Cu toate acestea, multe dintre aceste măsuri sunt destul de complexe, iar IMM-urile ar 

putea avea nevoie de sfaturi și sprijin pentru a le accesa într-un mod facil și eficient. 
 

Materialul integral click aici 

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

 

 

 

 

 

https://www.accountancyeurope.eu/professional-matters/ethics-digitalisation-and-accounting/
https://www.accountancyeurope.eu/
https://www.accountancyeurope.eu/professional-matters/supporting-smes-access-to-covid-support-funding-via-professional-advice/
https://www.accountancyeurope.eu/
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 NOUTĂŢI EDITORIALE 

 

10. Revista Practici de Audit nr. 3/2020 

 

Din sumar: „Rolul educaţiei viitorilor specialişti în contextul digitalizării” – editorial; 

„Profesiile liberale din România în contextul pandemiei globale” – interviu cu conf. univ. dr. 

Gheorghe Ialomiţianu; „Câteva provocări pentru auditorii statutari în perioada pandemiei 

COVID-19”; „Instrumente moderne de evaluare a performanţelor entităţilor de interes public 

în cadrul principalelor sisteme contabile la nivel internaţional”; „Noutăţi legislative în 

perioada pandemiei secolului XXI”; „Cum contribuie echipele multidisciplinare la calitatea 

auditului? (II). 

 

 
 


