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 ŞTIRILE EDIŢIEI 

 

1. Conferinţa „Ziua Profesiilor Liberale” 

5 noiembrie 2020 

 

Ca în fiecare an, la data de 5 noiembrie Uniunea Profesiilor Liberale din România a 

organizat cea de a XIII-a ediţie a Conferinţei „Ziua Profesiilor Liberale”. 

În acest an, având în vedere condiţiile impuse de actuala situaţie socio-sanitară, 

evenimentul s-a desfăşurat on-line şi a fost difuzat pe portalul universuljuridic.ro şi pe pagina 

de Facebook a editurii Universul Juridic. 

Tematica evenimentului a avut în prim plan subiectul „Exercitarea profesiilor liberale în 

condiţiile digitalizării” şi, a evidenţiat necesitatea intensificării promovării noilor tehnologii în 

activitatea profesioniștilor liberali, ca urmare a actualei crize sanitare. 

La Conferinţă au participat reprezentanţi ai asociaţiilor de profesii liberale şi ai unor 

autorităţi publice. 

În deschiderea lucrărilor, conf. univ. dr. Gheorghe Ialomiţianu, preşedintele UPLR şi 

prim-vicepreşedinte al CAFR a adresat profesioniştilor liberali un mesaj de felicitare: 

 

„Astăzi, de ziua noastră, a profesiilor liberale, poate mai mult ca oricând, traversând această 

perioadă dificilă realizăm că, deși facem parte din organisme profesionale diferite, beneficiem de mult 

mai multe caracteristici similare, care ne unesc, decât unele diferite, care să ne dezbine. Solidaritatea 

dintre profesii și profesioniști reprezintă rețeta de succes pentru a depăși aceste încercări și vremuri 

tulburi.  

Profesiile liberale se află la granița sectorului public cu cel privat, având o contribuție 

definitorie la dezvoltarea societală și economică a României. Acesta este cel mai important motiv pentru 

care suntem un partener al mediului de afaceri dar, trebuie să devenim curând și un partener al 

autorităților publice. Chiar dacă ne desfășurăm activitatea în condiții dificile, sunt convins că 

profesioniștii liberali nu vor face niciodată rabat de la calitate și de la respectarea standardelor de etică 

profesională. Îmi doresc și ne doresc să traversăm cât mai lin această perioadă și să păstrăm în minte 

faptul că avem întotdeauna de învățat mai mult din dificultăți decât din succese.  

La mulți ani cu sănătate, împliniri personale și realizări profesionale!” 

 

Puteţi viziona înregistrarea video a evenimentului aici 

            

 

            

 

     

                                                                          

 

 

https://www.universuljuridic.ro/
https://ro-ro.facebook.com/pages/category/Book/Editura-Universul-Juridic-365178503685930/
https://www.uplr.ro/
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2. Comunicat privind unele informații financiare publicate de CAFR 

 

Ca și în auditul financiar, CAFR manifestă o atitudine de neutralitate față de evoluția 

economiei naționale, așa cum rezultă din comunicările sale, care prezintă informații 

financiare pe un ton echilibrat, fără a formula niciun fel de concluzii, subsumate principiilor 

de bază ale profesiei de auditor: etica, raționamentul și scepticismul profesional. 

  

Subliniem faptul că, în calitate de organism profesional independent, Camera 

Auditorilor Financiari din România nu și-a propus și nu își va propune, prin comunicările 

sale, să emită niciun fel de opinii sau concluzii cu rezonanță politică, ci doar să ofere 

informații despre contextul economic în care auditorii financiari își desfășoară activitatea. Ne 

dezicem așadar de orice acțiuni menite să utilizeze în alte scopuri decât cele pur informative 

ale membrilor CAFR, informațiile difuzate de noi. 

  

Având în vedere acțiunile recente ale unor jucători din piața economico-financiară care 

au ales să scoată din context o serie de informații cuprinse în informările Camerei și să 

prezinte denaturat intențiile care au stat la baza demersului nostru, vom suspenda acest gen 

de acțiuni, urmând să analizăm mai atent oportunitatea lor pe viitor. Facem precizarea că, 

serviciul de elaborare a acestor informări economico-financiare este unul externalizat, Camera 

acționând cu bună credință în difuzarea materialului întocmit de furnizor, fără a interveni în 

conținutul acestuia. 

  

Dezaprobăm orice practici de manipulare prin prezentarea denaturată și trunchiată a 

informațiilor financiare furnizate de CAFR, indiferent de natura intereselor (politice, 

profesionale, personale etc.) care stau în spatele lor și dorim să îi asigurăm pe membrii 

Camerei și pe toți partenerii noștri interni că principalele obiective ale Camerei Auditorilor 

Financiari din România, în toate demersurile sale, sunt îmbunătățirea continuă a serviciilor pe 

care le oferă și asigurarea funcționării pieței de audit din România la cele mai ridicate 

standarde de calitate. 
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3. Semnătura electronică calificată  

Oferta exclusivă a CertSign pentru membrii CAFR 

 

CertSign este prestator de servicii de încredere, calificat conform Regulamentului UE 

nr. 910/2014 (eIDAS) și furnizează soluţii pentru crearea semnăturilor electronice cu valoare 

legală. 

Astfel, CertSign oferă pentru membrii Camerei, următoarele soluţii de semnătură 

electronică adaptate cerinţelor organizaţiilor moderne: 

• Semnătura electronică  la distanţă Paperless, pentru utilizatorii care doresc să semneze 

rapid documente, de pe orice dispozitiv, oriunde s-ar afla; 

• Semnătura electronica KIT, pentru utilizatorii care semnează documente pe staţiile 

de lucru şi se autentifică la sistemele informatice (ex. ANAF, CNAS etc.). 

 

Pentru toate detaliile click aici 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.cafr.ro/wp-content/uploads/2020/11/Oferta-comerciala-certSIGN_CAFR_2020.pdf
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  INFORMATIV PROFESIONAL 
 

4. Informare cu privire la situaţia cotizaţiilor fixe şi variabile neachitate 

 

În cursul lunii noiembrie,  membrilor CAFR, persoane fizice şi juridice, le-au fost 

trimise prin e-mail mesaje de informare cu privire la situaţia cotizaţiilor fixe restante - 

aferente perioadei 2018-2020 şi la situaţia cotizaţiei variabile neachitate – aferente anului 2019. 

Pe această cale, vă reamintim că plata cotizaţiei se poate face la Sediul Camerei din 

Bucureşti, la sediile reprezentanţelor regionale din Iaşi, Brasov, Cluj-Napoca, Timişoara, 

Constanţa sau, în următoarele conturi bancare: 

• Banca: ING Bank   

IBAN: RO84 INGB 0001 0081 8692 8910 

• Banca: BCR Sucursala Libertăţii  

IBAN:  RO09 RNCB 0069 0076 6442 0001 

Cod fiscal: 12 13 70 45  

   

Pentru orice informații suplimentare vă rugăm să contactați: 

Compartimentul servicii și asistență membri – sediul central 

Telefon: 031.433.59.46 sau 0749.011.145 

Adresă de e-mail: servicii.membri@cafr.ro  

  

Reprezentanța Regională BRAŞOV 

Telefon: 031.433.59.31/0731.031. 029 

Adresă de e-mail: centru.brasov@cafr.ro   

  

Reprezentanţa Regională CLUJ-NAPOCA 

Telefon: 031.433.59.32/0756.133.170 

Adresă de e-mail: centru.cluj@cafr.ro   

  

Reprezentanţa Regională CONSTANȚA 

Telefon: 031.433.59.36 

Adresă de e-mail: centru.constanta@cafr.ro  

  

Reprezentanţa Regională IAȘI 

Telefon: 031.433.59.33/0730.025.739  

Adresă de e-mail: centru.iasi@cafr.ro  

  

Reprezentanţa Regională TIMIŞOARA 

Telefon: 031.433.59.34/0731.031. 028 

Adresă de e-mail: centru.timisoara@cafr.ro 

mailto:servicii.membri@cafr.ro
mailto:centru.brasov@cafr.ro
mailto:centru.cluj@cafr.ro
mailto:centru.constanta@cafr.ro
mailto:centru.iasi@cafr.ro
mailto:centru.timisoara@cafr.ro
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5. Amânarea calculării penalităților de întârziere aferente neachitării cotizațiilor 

datorate de membrii CAFR  

până la data de 31 decembrie 2020 inclusiv 

 

Pe fondul crizei economice care afectează România în contextul pandemiei cu 

Coronavirus (COVID-19) și care și-a făcut simțite efectele inclusiv asupra pieței serviciilor de 

audit financiar, Consiliul CAFR dorește să vină în sprijinul dumneavoastră prin aprobarea 

Hotărârii nr. 117/26 octombrie 2020 privind amânarea calculării penalităților de întârziere aferente 

neachitării cotizațiilor datorate de membrii Camerei Auditorilor Financiari din România până la data 

de 31 decembrie 2020 inclusiv, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 1020 din 3 

noiembrie 2020. 

  

Această hotărâre prevede amânarea calculării penalităților de întârziere aferente 

cotizațiilor datorate de membrii Camerei, stabilite prin Capitolul III din Normele privind 

sancțiunile aplicate auditorilor financiari și firmelor de audit în situația neachitării cotizațiilor 

datorate, aprobate prin Hotărârea Consiliului CAFR nr. 52/22 iulie 2019, cu completările 

ulterioare. 

  

Astfel, pentru cotizațiile aplicabile membrilor CAFR activi și nonactivi sau activi și 

nonactivi aflați în primul an de la momentul dobândirii calității de membru al Camerei, „nu 

se vor aplica majorările de întârziere și penalitățile aferente neachitării cotizațiilor datorate, calculate 

pentru anii 2019 și 2020, la termenele stabilite prin reglementările Camerei, până la data de 31 

decembrie 2020 inclusiv.” 

Noua Hotărâre 117/2020 are aplicabilitate de la data de 3 noiembrie 2020, când a fost 

publicată în Monitorul Oficial al României. 

  

Criza socio-medicală pe care o traversăm este marcată de numeroase provocări de 

ordin profesional și personal și vă asigurăm de întregul nostru sprijin pentru depășirea cu 

bine a acestei perioade. 
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6. Examenul de acreditare a auditorilor financiari, 

persoane juridice, pentru misiuni de audit la cluburile de fotbal 

   

 Vă informăm că Federaţia Română de Fotbal organizează examenul de acreditare a 

societăților de audit financiar care pot efectua misiuni de audit la cluburile de fotbal, în 

conformitate cu cerințele Regulamentului național de licențiere a cluburilor și de fair play 

financiar. 

 Puteți regăsi anexat Comunicatul oficial al FRF (click aici) care include calendarul 

procesului de acreditate și criteriile de preselecție ale firmelor de audit. 

 De asemenea puteți accesa „Caietul de sarcini pentru auditorii financiari” (click aici ) 

  

 Pentru relații suplimentare puteți contacta FRF la adresa de e-mail licente@frf.ro sau 

numărul de telefon 0748.120.280. 

 

7. Conferința Națională organizată de Facultatea de Științe Economice din 

cadrul  Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia  

6 noiembrie 2020, online 

Facultatea de Științe Economice din cadrul Universității „1 Decembrie 1918” din Alba 

Iulia a organizat în data de 6 noiembrie 2020, în format online pe platforma ZOOM, cea de-a 

III-a ediție a Conferinței Naționale „Repere vechi și noi în managementul și fiscalitatea 

entităților”.  

Conferința s-a adresat în special mediului de business și profesiilor liberale, respectiv 

experți contabili, auditori financiari, consultanți fiscali, consilieri juridici, avocați, judecători, 

masteranzi, doctoranzi și altor categorii preocupate de aspectele complexe ale  

managementului entităților – în general – și ale fiscalității – în special, în țara noastră, în 

contextul pandemiei COVID-19.  

Au participat în calitate de speakeri invitați din cadrul organismelor profesionale – 

Camera Consultanților Fiscali din România, Corpului Experților Contabili și Contabililor 

Autorizați din România, Camera Auditorilor Financiari din România –, din mediul 

universitar, precum și manageri de firme și practicieni de la importante case de avocatură și 

firme de consultanță fiscală. 

 

 

 
 
 
 
 

https://www.cafr.ro/wp-content/uploads/2020/11/Informatii-acreditare-auditori-financiari-2020.pdf
https://www.cafr.ro/wp-content/uploads/2020/11/Caiet-de-sarcini-acreditare-auditori-financiari-2020.pdf
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 DIN AGENDA CAFR 
 

▪ Activităţi în plan intern 

8. Webinarii organizate de CAFR în luna noiembrie 2020 

  

În cursul lunii noiembrie CAFR a organizat 2 webinarii cu participare gratuită pentru 

membrii CAFR, prin intermediul platformei Zoom, după cum urmează: 

  

1.       13 noiembrie 2020: „Legea nr. 220 pentru aprobarea OUG 130/2020 - auditorii 

financiari vor putea accesa granturile oferite pentru IMM-uri.” 

2.       19 noiembrie 2020: „Semnătura electronică cu valoare legală - instrument pentru 

digitalizarea relaţiei cu CAFR, instituţiile statului şi mediul de afaceri” 

  

Auditorii financiari care nu s-au putut înscrie, auditorii financiari care nu au putut 

accesa platforma Zoom sau auditorii financiari care au participat și vor să vizualizeze din nou 

înregistrarea audio-video, regăsesc înregistrările celor 2 webinarii şi materialele aferente pe 

platforma e-learning a Camerei (elearning.cafr.ro)- secţiunea „Pregătire Nestructurată CAFR 

2020 - Evenimente”. 

 

 

▪ Activităţi în plan extern 

9. Workshop virtual QAN  

26 – 27 noiembrie 2020  

În perioada 26-27 noiembrie 2020, au avut loc două sesiuni de lucru ale reţelei QAN, în 

mediul online, la care au participat reprezentanţi ai organismelor profesionale competente în 

domeniul auditului din Marea Britanie, Franţa, Germania, Olanda, Belgia, Irlanda, Portugalia, 

Malta, Grecia, Cipru, Letonia, şi Lituania. Camera Auditorilor Financiari din România a fost 

reprezentată la acest eveniment de Adrian Popescu, preşedinte, de dr. Ciprian Mihăilescu, 

consilier pe probleme externe, precum și de Rodica Iacob, şef al Compartimentului de 

Monitorizare, Control, Competenţă şi Cercetare Profesională din cadrul CAFR.  

Atelierul de lucru din data de 26 noiembrie a început prin prezentarea noilor membri 

ai reţelei, respectiv organismele profesionale din Germania şi Irlanda, 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 modul în care organismele profesionale s-au adaptat la condiţiile 

restrictive impuse de autorităţi.  



 

 

 

Page | 9 

   

 În continuare, reprezentanţii ţărilor în care s-au desfăşurat inspecţii de calitate la 

distanţă, prin intermediul tehnologiei, au prezentat diversele soluţii găsite pentru continuarea 

activităţilor de asigurare a calităţii, dar şi problemele întâmpinate în această perioadă. În toate 

ţările a existat o diminuare a numărului de inspecţii derulate în timpul acestui an, faţă de anii 

anteriori, una dintre cauzele identificate fiind aceea că timpul dedicat unei inspecţii la 

distanţă a fost mult mai mare decât în cazul inspecţiilor fizice.  

 În data de 27 noiembrie 2020, a avut loc o sesiune de lucru la care au participat, alături 

de reprezentanţii ţărilor membre ale reţelei QAN şi reprezentanţi ai Subgrupului de inspecţii 

din cadrul Comitetului European al Organismelor de Supraveghere în domeniul Auditului 

(CEAOB). La această întâlnire virtuală au fost prezenţi Agathe Pignon, preşedinta 

Subgrupului de inspecţii al CEAOB, Pambos Efstratiou şi Panos Prodromides, reprezentanţi 

ai Organismului de Supraveghere din Cipru, precum şi Joachim Ferner, reprezentant al 

Organismului de supraveghere din Germania.  

 Agathe Pignon, fiind şi reprezentant al Organismului de supraveghere în domeniul 

auditului din Luxemburg, a prezentat procedurile de lucru pentru inspecţiile la distanţă, 

precum şi avantajele şi dezavantajele acestui tip de inspecţii utilizat cu precădere în ultimii 4 

ani în Luxemburg. De asemenea, s-au purtat discuţii cu privire la provocările la care sunt 

supuşi auditorii financiari în contextul pandemiei de COVID-19 şi la riscurile misiunilor de 

auditare a situaţiilor financiare ale anului 2020.  

 La finalul întâlnirii, reprezentanţii organismelor profesionale şi ai organismelor de 

supraveghere au discutat cu privire la oportunitatea unei colaborări mult mai strânse între 

reţeaua pentru asigurarea calităţii QAN şi CEAOB, în beneficiul profesiei de audit financiar.  
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 ACTUALITĂŢI INTERNAŢIONALE 

 

10. Noutăţi în conducerea IFAC  

 

Federația Internațională a Contabililor (IFAC), vocea profesiei contabile globale, 

anunță alegerea lui Alan Johnson ca președinte al acesteia. Alan va îndeplini un mandat de 

doi ani până în noiembrie 2022, funcționând anterior ca vicepreședinte al IFAC din noiembrie 

2018. Domnul Johnson și-a început activitatea în IFAC acum un deceniu, când s-a alăturat 

Comitetului profesionist contabil în afaceri. A fost ales în Consiliul IFAC în anul 2015. Din 

anul 2018 a prezidat Comitetul de planificare și finanțe al IFAC, a ajutat la orientarea 

dezvoltării noului plan strategic al IFAC și a reprezentat această organizaţie în forumurile și 

evenimentele internaționale. 

„IFAC lucrează în interes public şi joacă un rol critic pentru a sprijini dezvoltarea economică 

durabilă și dezvoltarea standardelor internaționale”, a spus domnul Johnson. „În fiecare an, IFAC 

oferă îndrumări și sfaturi de specialitate organizațiilor noastre membre și milioanelor de profesioniști 

contabili pe care îi reprezintă în întreaga lume. Aștept cu nerăbdare să colaborez cu Consiliul IFAC, cu 

conducerea și organizațiile membre pentru a oferi în continuare acest sprijin într-o perioadă de 

provocări fără precedent.”, a precizat domnia sa. 

În acelaşi timp, Kevin Dancey va rămâne în funcţia de director executiv al organizației 

pentru un al doilea mandat, care va începe la 1 iunie 2021 și, se va desfășura până la 31 mai 

2024. Kevin, care conduce organizația din 2019, a oferit îndrumări critice pentru abordarea 

problemelor și inițiativelor Grupului de monitorizare, Comitetului de supraveghere a 

interesului public, Comitetului pentru politici publice globale și comisiilor independente de 

stabilire a standardelor, gestionând în același timp provocările extern provocate de pandemia 

COVID-19. 

 

Pentru materialul integral click aici şi aici 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.ifac.org/news-events/2020-11/ifac-names-alan-johnson-president-ifac
https://www.ifac.org/news-events/2020-11/kevin-dancey-re-appointed-ifac-ceo-second-term
https://www.ifac.org/
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11. CAFR a primit acordul IFAC pentru traducerea şi publicarea unui document de 

lucru facultativ 

  

IFAC a publicat un document de lucru facultativ privind utilizarea instrumentelor 

automate la identificarea riscurilor de denaturare materială în conformitate cu ISA 315 

(revizuit). Acest document cuprinde „Întrebări frecvente” care îi ajută pe auditori să înțeleagă 

tipurile de ATT şi modurile în care pot fi utilizate în efectuarea procedurilor de evaluare a 

riscurilor în conformitate cu Standardul internațional de audit 315 (revizuit 2019), 

identificarea și evaluarea riscurilor a denaturării materiale. Această publicație nu modifică și 

nu anulează standardele internaționale de audit (ISA), ale căror texte sunt doar autoritare.  

 

Pentru documentul integral click aici 

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

 

În acest sens, CAFR va traduce şi va publica acest material în folosul membrilor săi, 

până la finalul anului. 

 

12. Principalele aspecte rezultate din seria evenimentelor IAASB privind frauda și 

continuitatea activității 

IAASB a găzduit recent trei mese rotunde virtuale cu experți și lideri profesionali care 

explorează probleme și provocări legate de fraudă și continuitatea activității.  

Tematica acestor mese rotunde s-a axat pe: 

- Impactul progreselor tehnologice asupra comiterii și detectării fraudei; 

-„Decalajul față de așteptări” sau diferențele dintre percepția publică și 

responsabilitățile auditorului în ceea ce privește frauda și continuitatea activității;  

şi 

- Frauda și continuitatea activității în cadrul auditurilor entităților mai puțin complexe. 

În urma acestor evenimente, IFAC a publicat pe site-ul său un document care detaliază 

mesele rotunde și ceea ce s-a discutat. Contribuția dezbateri cuprinde un aspect al activităților 

mai largi de colectare a informațiilor legate de fraudă și continuitatea activității ale IAASB, 

care vor fi luate în considerare la stabilirea unor posibile acțiuni viitoare. 

 

Puteți accesa documentul aici. 

 

 

 

 

 

 

https://www.iaasb.org/publications/non-authoritative-support-material-using-automated-tools-and-techniques-when-identifying-risks
https://www.iaasb.org/
https://www.iaasb.org/publications/key-takeaways-iaasb-s-roundtable-series-fraud-and-going-concern
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▪ Resurse informative internaţionale privind impactul pandemiei de COVID 19 

13. Finanțele durabile – o privire în „culise” 

cu Wim Bartels și Rami Feghali 

În acest episod avem o discuţie exclusivă cu președintele Grupului de finanțare 

durabilă din Accountancy Europe, Wim Bartels și vicepreședintele aceluiași grup, Rami 

Feghali, în care aflăm despre modul în care profesia contabilă se pregătește pentru trecerea 

UE către finanțe durabile.  

În mod specific, acestea abordează ceea ce pot întreprinde profesioniştii contabili 

pentru a adapta sustenabilitatea la raportarea corporativă. Discutăm despre provocările și 

oportunitățile practice pentru profesie, care includ rapoarte și asigurări nefinanciare și 

standarde de raportare nefinanciare.  

Vă rugăm să rețineți că există 3 acronime cheie menționate frecvent pe tot parcursul 

discuţiei: ESG (mediu, social și guvernamental), NFRD (directivă de raportare non-financiară) 

și IAASB (International Auditing and Assurance Standards Board). 

Pentru înregistrarea audio click aici 

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

14. Reconectarea la colaborarea globală 

Alan Johnson, President, IFAC & Kevin Dancey, CEO, IFAC 

Pandemia COVID-19 este în mod clar una dintre cele mai mari provocări cu care s-a 

confruntat lumea, după încheierea celui de al doilea război mondial, şi ne amintește de 

avertismentul pe care președintele american Harry Truman l-a dat cu privire la Carta ONU: 

„Dacă nu reușim să colaborăm, îi vom trăda pe toți cei care au murit, astfel încât să ne întâlnim 

aici în libertate și siguranță pentru a crea acest document. Însă, dacă încercăm să folosim acest act în 

mod egoist - sau avantajul oricărei națiuni sau a oricărui grup mic de națiuni - vom fi la fel de vinovați 

de această trădare". 

În anii de după, și în special de la criza financiară globală, prea mulți au pierdut din 

vedere ceea ce am realizat și, ceea ce am evitat, prin cooperarea globală. Că am avut luxul de 

a face acest lucru, este, în sine, o dovadă a succesului acestei cooperări. 

Dar, trebuie să ne bazăm pe acest succes. COVID a fost cea mai semnificativă 

provocare din ultimele decenii, dar, din păcate, nu va fi ultima problemă cu care ne 

confruntăm în viața noastră. Unele dintre acestea vor fi neașteptate, altele mult anticipate. Pe 

măsură ce privim cu speranță spre recuperare, știm că ne confruntăm cu o provocare și mai 

mare sub forma schimbărilor climatice. 

Acesta este motivul pentru care, în numele profesiei contabile globale a peste 3 

milioane de contabili profesioniști, facem apel la liderii națiunilor G20 să reînceapă 

colaborarea globală. 

Pentru articolul integral click aici 

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

Our%20latest%20episode%20is%20an%20exclusive%20discussion%20with%20the%20Chair%20of%20Accountancy%20Europe’s%20Sustainable%20Finance%20Group,%20Wim%20Bartels%20and%20the%20Vice-Chair%20of%20the%20same%20group,%20Rami%20Feghali.%20In%20this%20episode,%20we%20learn%20about%20how%20the%20accountancy%20profession%20is%20preparing%20for%20the%20EU’s%20shift%20to%20sustainable%20finance.%20Specifically,%20they%20address%20what%20is%20being%20done%20on%20the%20side%20of%20accountants%20to%20accommodate%20sustainability%20into%20corporate%20reporting.%20They%20discuss%20the%20practical%20challenges%20and%20opportunities%20for%20the%20profession%20which%20includes%20non-financial%20reporting%20&%20assurance%20and%20non-financial%20reporting%20standards.%20Please%20note%20that%20there%20are%203%20key%20acronyms%20frequently%20mentioned%20throughout:%20ESG%20(Environmental,%20Social%20&%20Government),%20NFRD%20(non-financial%20reporting%20directive)%20and%20IAASB%20(International%20Auditing%20and%20Assurance%20Standards%20Board).
https://www.accountancyeurope.eu/
https://www.ifac.org/knowledge-gateway/contributing-global-economy/discussion/recommit-global-collaboration
https://www.ifac.org/
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15. Transformarea digitală  

Serie de informări pentru Organizaţiile Profesionale Contabile (PAO) 

Pandemia COVID-19 și mediul actual rezultat au accelerat necesitatea ca PAO-urile să 

utilizeze tehnologiile digitale pentru a crea noi sau pentru a modifica procesele de afaceri 

existente, inclusiv experiențele membrilor și studenților. Dar a avea o tehnologie adecvată 

este doar o parte a poveștii. 

Transformarea digitală este obiectivul și demersul pe termen lung pentru PAO. 

Necesită sprijin și participare la conducerea organizațională, consolidarea capacităților forței 

de muncă, împuternicirea oamenilor să lucreze în moduri noi și creșterea comunicării 

eficiente pe tot parcursul transformării. 

Transformarea digitală este crucială pentru durabilitatea și reziliența organizațiilor 

profesionale de contabilitate, pentru a răspunde cerințelor în schimbare ale afacerilor și ale 

pieței. 

Această evoluție necesită o schimbare a mentalității pentru organizații, angajați și 

membri, precum și o schimbare a culturii organizaționale, înainte de a decide ce instrumente 

digitale să folosească și cum să le folosească. Acest proces necesită organizației să-și 

imagineze viitorul și să-l folosească pentru a conduce tehnologia, nu invers. 

 

Pentru materialul integral click aici 

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

16. Profesioniştii contabili sprijină recuperarea durabilă 

Opinii ale profesioniștilor contabili ai IFAC în grupul consultativ pentru afaceri 

Acesta este unul dintre mesajele cheie care apar în cadrul reuniunii din septembrie 

2020 a contabililor profesioniști în cadrul grupului de consultanță în afaceri. Liderii care au 

participat la întâlnire au arătat cu toții cum creează practici mai bune și mai inovatoare în 

organizațiile lor pentru a îmbunătăți performanța în raport cu oamenii, planeta și profitul. 

„O criză ne oferă o șansă unică de schimbare transformativă. Pe măsură ce atingem 

reîmprospătarea, profesia contabilă trebuie să răspundă la oportunitățile care apar din această criză 

actuală pentru a crea un impact pozitiv și pentru a sprijini organizațiile și profesiile să devină mai 

puternice.” 

 

Pentru materialul integral click aici 

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

 

 

https://www.ifac.org/knowledge-gateway/developing-accountancy-profession/discussion/pao-digital-transformation-series
https://www.ifac.org/
https://www.ifac.org/knowledge-gateway/preparing-future-ready-professionals/discussion/accountants-supporting-sustainable-recovery
https://www.ifac.org/
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 NOUTĂŢI EDITORIALE 

 

17. Revista Practici de Audit nr. 2/2020 

 

Din sumar: „Adaptarea profesiei de auditor financiar la noul context economic” – editorial 

semnat de Adrian Popescu, preşedintele CAFR; „UPLR – partener al mediului de afaceri şi al 

instituţiilor statului” – interviu cu conf. univ. dr. Gheorghe Ialomiţianu, preşedinte al UPLR şi 

prim-vicepreşedinte al CAFR; „Aplicarea ISRS 4400 la elaborarea rapoartelor suplimentare 

privind tranzacţiile semnificative cu părţile afiliate”; „Educaţia universitară digitală – 

prioritate strategică în universităţile din România”; „Raportarea capitalului intelectual în 

situaţiile financiare în cadrul principalelor sisteme contabile de la nivel internaţional”; „Cum 

contribuie echipele multidisciplinare la calitatea auditului?”; „Modelul de maturitate a 

competenţei digitale – informaţii detaliate”. 

 

 
 

 


