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 ŞTIRILE EDIŢIEI 

1. Informare privind obligațiile declarative și de plată aferente anului 2021 

 

Stimaţi membri ai CAFR, 

Pentru a veni în sprijinul dumneavoastră vă prezentăm calendarul obligațiilor 

declarative și de plată aferente anului 2021: 

1. 31 ianuarie 2021 – Depunerea fișei de pregătire profesională pentru anul 2020 (fișa 

se completează de auditorii financiari activi și nonactivi, nu și de firmele de audit) 

Pentru orice informații suplimentare, vă rugăm să contactați Compartimentul 

Admitere, Pregătire Continuă și Stagiari la telefon: 031.433.59.42/0749.011.146 sau e-mail: 

invatamant.admitere@cafr.ro.  

Îndeplinirea obligației de efectuare a pregătirii profesionale continue pe anul 2020, 

împreună cu restul obligațiilor față de Cameră până la data de 31 decembrie 2020 vă fac 

eligibili pentru a participa la Conferința CAFR din anul 2021. 

2. 15 februarie 2021 – Depunerea raportului de activitate/declarației fără activitate 

pentru anul 2020 

Această obligație revine atât auditorilor financiari cât și firmelor de audit. 

Pentru orice informații suplimentare, vă rugăm să contactați Compartimentul Servicii 

și Asistență Membri la telefon: 031.433.59.46/0749.011.145 sau e-mail: servicii.membri@cafr.ro.  

3. 31 martie 2021 – Achitarea primei tranșe a cotizației fixe aferente anului 2021 

  

I. Auditori financiari: 

a.   membri activi – 400 lei (780 lei/an); 

b.  membri activi fără activitate în anul precedent, conform declarației depuse la 

Cameră, la termenul stabilit prin reglementările Camerei și, care nu sunt asociați sau 

administratori sau angajați într-o firmă de audit membră a Camerei sau care nu dețin o 

funcție în structurile alese ale Camerei – 300 lei (500 lei/an); 

c.   membri nonactivi – 200 lei (390 lei/an); 

d.  membri activi cu calificativ B,C,D (calificativ obținut în anul 2020) – 800 lei (1180 

lei/an) – include, după caz, punctul a. sau b.; 

e.   membri nonactivi cu calificativ B,C,D (calificativ obținut în anul 2020) – 600 lei (790 

lei/an) – include punctul c. 

II. Firme de audit: 

a.  firme de audit – 750 lei (se achită integral); 

b.  firme de audit cu calificativ B,C,D (calificativ obținut în anul 2020)  – 1000 lei (1150 

lei/an) – include punctul a. 

ATENȚIE: Auditorii financiari activi sau nonactivi și firmele de audit care achită 

integral cotizația fixă pentru anul 2021 (tranșa I + tranșa II) până la data de 31 martie a 

anului, beneficiază de o reducere de 5% din cotizația fixă datorată. 

mailto:invatamant.admitere@cafr.ro
mailto:servicii.membri@cafr.ro
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Pentru orice informații suplimentare, vă rugăm să contactați Compartimentul Servicii 

și Asistență Membri la telefon: 031.433.59.46/0749.011.145 sau e-mail: servicii.membri@cafr.ro. 

4. 31 martie 2021 – Achitarea cotizației variabile pentru anul 2020 

Cotizația variabilă se calculează sub formă de procent aplicat la totalul onorariilor 

obținute din activitatea de audit financiar, audit intern, precum și alte onorarii obținute din 

exercitarea profesiei de auditor financiar  (totalul onorariilor declarate în Raportul anual 

privind activitatea desfășurată), astfel: 

a. 0,5% aplicat asupra cifrei de afaceri până la 50.000 lei; 

b. 0,8% aplicat asupra cifrei de afaceri cuprinsă între 50.001 lei și 200.000 lei; 

c. 0,9% aplicat asupra cifrei de afaceri cuprinsă între 200.001 lei și 600.000 lei; 

d. 1% aplicat asupra cifrei de afaceri cuprinsă între 600.001 lei și 1.000.000 lei; 

e. 1,2 % aplicat asupra cifrei de afaceri mai mare de 1.000.000 lei. 

 

Pentru orice informații suplimentare, vă rugăm să contactați Compartimentul Servicii 

și Asistență Membri la telefon: 031.433.59.46/0749.011.145 sau e-mail: servicii.membri@cafr.ro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:servicii.membri@cafr.ro
mailto:servicii.membri@cafr.ro
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  INFORMATIV PROFESIONAL 

2. IAASB a publicat standarde noi de management al calității 

  

Trei standarde noi și revizuite consolidează și modernizează abordarea firmei de audit 

în ceea ce privește managementul calității. Prin intermediul standardelor, IAASB abordează 

un ecosistem de audit în evoluție și din ce în ce mai complex, incluzând expectativele în 

creștere ale părților interesate și nevoia de sisteme de management al calității care să fie 

proactive și adaptabile. 

Standardele intră în vigoare pe 15 decembrie 2022 și înlocuiesc standardele actuale ale 

IAASB, Standardul internațional pentru controlul calității 1 și Standardul internațional pentru 

audit 220. 

Cele mai importante modificări: 

 Sporesc responsabilitățile și răspunderea conducerii firmelor și 

îmbunătățește guvernanța fermă; 

 Au o abordare bazată pe risc axată pe atingerea obiectivelor de calitate; 

 Modernizează standardele pentru a aborda tehnologia, rețelele și 

utilizarea furnizorilor externi de servicii; 

 Creşte concentrarea asupra fluxului continuu de informații și comunicare 

adecvată intern și extern; 

 Monitorizarea proactivă a sistemelor de management al calității și 

remedierea eficientă și în timp util a deficiențelor; 

 Sporesc responsabilitatea partenerului de misiune pentru conducerea 

misiunii de audit și calitatea auditului; 

 Clarifică și consolidează cerințele pentru o revizuire a calității misiunii 

mai robustă. 

  

IAASB a făcut publice câteva materiale de sprijin pentru implementare, inclusiv fișe 

tehnice și videoclipuri care introduc cele trei standarde de management al calității, care sunt 

disponibile în limbile engleză, franceză și spaniolă.  

Pentru a consulta noile standarde dar și resursele adiacente, consultați pagina IAASB 

aici. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.iaasb.org/focus-areas/quality-management
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3. Recomandare profesională - Model raport de asigurare limitată – ISAE 3000 –

 pentru aplicarea Legii 24/2017, modificată prin Legea 158/2020 

 

CAFR, prin grupul de lucru tehnic, pune la dispoziția membrilor săi Recomandarea 

profesională privind Modelul de raport de asigurare limitată, conform ISAE 3000 – pentru 

aplicarea Legii 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, 

modificată prin Legea 158/2020. 

Materialul, împreună cu un Preambul de prezentare, poate fi consultat pe pagina 

principală a site-ului CAFR, secțiunea „Documente utile” 

 

4. Consiliul de Raportare Financiară din Regatul Unit (FRC) și IESBA au publicat 

îndrumări pentru personal pentru evidențierea implicațiilor etice și de audit care decurg din 

programele de sprijinire a afacerilor de către guvern în contextul COVID 19 

 

Personalul UK Financial Reporting Council (FRC) și International Ethics Standards 

Board for Accountants (IESBA) au lansat împreună publicația „Îndrumări pentru personal 

pentru evidențierea implicațiilor etice și de audit care decurg din programele de sprijinire a afacerilor 

de către guvern în contextul COVID 19.  

Această publicație pentru personal evidențiază implicațiile etice și de audit care 

decurg din programele de sprijinire a afacerilor susținute de guvern, care au fost utilizate la 

niveluri fără precedent în timpul pandemiei COVID-19. Ghidul stabilește considerente etice 

importante pentru profesioniștii contabili, care sunt chemați să-și asiste organizațiile 

angajatoare sau clienții, să solicite și să utilizeze finanțarea sau sprijinul financiar legat de 

COVID-19. Documentul include îndrumări pentru cei care pregătesc informații financiare și 

prezentări de informații, precum și pentru cei care auditează în mod independent sau 

furnizează servicii de asigurare cu privire la astfel de informații. 

Publicația a fost elaborată de personalul UK FRC sub auspiciile unui grup de lucru 

format de IESBA și reglementatori de standarde etice naționale (NSS) din Australia, Canada, 

China, Africa de Sud, Marea Britanie și SUA. Condus de Richard Fleck, fost vicepreședinte 

IESBA, mandatul grupului de lucru este de a dezvolta resurse de sprijin pentru implementare 

pentru a ajuta contabilii să aplice în mod eficient Codul internațional de etică pentru 

profesioniștii contabili (inclusiv standardele internaționale de independență) atunci când se 

confruntă cu circumstanțele create de COVID-19.  

 

Publicația poate fi găsită pe pagina de resurse IESBA COVID-19. 

 

 

 

 

 

https://www.cafr.ro/documente-utile/
https://www.ifac.org/system/files/publications/files/UKFRC-IESBA-Joint-COVID-19-Guidance_1.pdf
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5. Nou document de îndrumare emis de IFAC & ICAEW  

din seria privind Combaterea spălării banilor: Transferuri de active 

 

 IFAC și ICAEW au publicat cel de al 4lea document al seriei privind Combaterea 

spălării banilor: Transferuri de active.  

Una dintre principalele modalități prin care infractorii acoperă sau integrează 

veniturile infracțiunii în economia legitimă este prin transferuri de active, în special 

imobiliare și alte active de mare valoare. Astfel, este important ca profesioniștii contabili să 

aplice în mod eficient o abordare bazată pe risc pentru a nu fi implicați involuntar în activități 

ilegale. 

 Publicația face parte dintr-o serie scurtă pe o perioadă de 6 luni, care îi ajută pe 

profesioniștii contabili să înțeleagă modul în care funcționează spălarea banilor, riscurile cu 

care se confruntă și ce pot face pentru a atenua aceste riscuri și pentru a contribui pozitiv la 

apărarea interesului public. Seria, cu accent pe accesibilitate și ușurință în utilizare, va fi o 

resursă pentru practicile mici și mijlocii (SMP) și pentru contabilii mai puțin familiarizați cu 

acest subiect, oferind în același timp îndrumări pentru cei care au nevoie de o reîmprospătare 

a informațiilor sau o referință rapidă. 

 Noțiunile de bază vor fi prezentate atât pe site-ul web IFAC, cât și pe cel al ICAEW și 

vor fi disponibile pentru descărcare gratuită. Pentru a fi relevantă la nivel global, seria 

folosește ca punct de plecare  abordarea bazată pe risc a Grupului operativ de acțiune 

financiară (Financial Action Task Force (FATF)) – supravegherea spălării banilor și a 

finanțării terorismului. 

 

Pentru vizualizarea documentului accesați următorul link. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.ifac.org/knowledge-gateway/developing-accountancy-profession/publications/anti-money-laundering-basics-installment-4-asset-transfers?utm_source=IFAC+Main+List&utm_campaign=4d325a99bb-SMP_Survey_Email_to_MBs_11_3_2016_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_cc08d67019-4d325a99bb-80630296
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6. Anunț recrutare Senior Auditor Associate 

Nework Recruiting a solicitat ajutorul CAFR pentru a aduce la cunoștința membrilor 

noștri dorința companiei de a recruta Senior Auditor Associate. Acesta supraveghează, 

administrează și inspectează echipele de audit, menține relația cu clienții, asigură servicii de 

înaltă calitate furnizate de către echipă în conformitate cu cerințele și așteptările clienților dar 

și cu toate reglementările privind auditul și contabilitatea aferente și procedurile interne. 

  

Astfel, vă informăm că Nework Recruiting dorește să recruteze un Senior Auditor 

Associate cu următoarele cerințe: 

·         Minim 50% -75% din examenele profesionale (ACCA sau CAFR);  

·         Minim 3 ani de experiență profesională relevantă;  

·         Absolvent, de preferință în economie (contabilitate & finanțe).  

   

Pentru mai multe informații accesați următorul link.  

  

Dacă sunteți interesați, puteți aplica la adresa Liliana.dumitrescu@nework.ro  

Doar candidații selectați vor fi invitați la un interviu. 

 

 

7. TaxEU Forum 2021 

11-12 martie 2021 
 

TaxEU Forum, cel mai important eveniment național de legislație și fiscalitate, revine 

şi în acest an cu o nouă ediție în perioada 11-12 martie 2021.  

În acest interval, se vor reuni virtual, specialiști și experți din cele mai importante 

companii de consultanță fiscală. 

Cea de-a XV-a ediţie se va desfășura online, într-un format inedit, adaptat vremurilor 

actuale și unde speakeri reputați din domeniu vor oferi o perspectivă de ansamblu asupra 

principalelor reglementări fiscale și efectele acestora în contextul economic actual.  

 

Dintre speakeri: 

- Alex Milcev, Partner - Tax&Law Leader, EY România 

- Angela Roşca, Managing Partner, TaxHouse 

- Daniel Anghel, Partner, liderul Departamentului de Consultanţă fiscală şi juridică, 

PwC România 

- Dan Manolescu, preşedinte Camera Consultanţilor Fiscali 

- Dragoş Doroş, Partner KPMG România 

 

https://www.cafr.ro/wp-content/uploads/2021/01/Nework_senior-auditor_JD_ian2021.pdf
mailto:Liliana.dumitrescu@nework.ro
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Dintre subiecte: 

Companii nerezidente: aspecte fiscale ale activităților desfășurate în România 

- Contextul în care apar obligații fiscale 

- Sediu fix, sediu permanent sau ambele? 

Aspecte fiscale relevante pentru închiderea anului fiscal 

- Tratamentul fiscal al tranzacțiilor întâlnite frecvent în practică 

- Puncte de interes atinse în cadrul inspecțiilor fiscale 

- Noutăți aduse de anul 2020 

- Gânduri pentru anul 2021 

Prețurile de transfer și noile modificări fiscale. Context european și local. 

Controalele fiscale de prețuri de transfer în 2021. DAC6. 

- Contextul european al prețurilor de transfer, taxarea afacerilor digitale, planul de 

relansare economică. 

- Contextul local al prețurilor de transfer. Noutățile fiscale cu incidență asupra 

prețurilor de transfer. 

- Dosarul prețurilor de transfer, vedeta inspecțiilor fiscale. Cum pot fi reduse riscurile 

de ajustare a prețurilor de transfer? 

- DAC6. Obligații de raportare – cine/ce/cum/când raportează. 

 

Pentru toate detaliile click aici sau aici 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.cafr.ro/taxeu-forum-2021-oferta-speciala-pentru-membrii-cafr/
https://taxeu.ro/
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 PREGĂTIRE PROFESIONALĂ 
 

8. Reminder privind cursurile de formare profesională continuă 2020 

 

Stimați colegi, auditori financiari, 

  

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

Supravegherea Publică a Activității de Audit Statutar (ASPAAS), 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 

  

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

structurată 

  

Pentru anul 2020, cursurile de pregătire profesională organizate de CAFR sunt 

disponibile exclusiv în sistem online, pe platforma E-learning a Camerei accesibilă la adresa: 

elearning.cafr.ro. 

 

Conform Normelor de pregătire profesională continuă ale CAFR în vigoare, până la 

data de 31 ianuarie 2021 trebuie completată şi transmisă (de preferat prin e-mail adresat către 

invatamant.admitere@cafr.ro) fişa anuală individuală de pregătire profesională continuă care 

poate fi descărcată de la următorul link: 

 https://www.cafr.ro/uploads/Fisa%20de%20pregatire%20PPC-6802.pdf 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.aspaas.gov.ro/wp-content/uploads/2020/12/revizie-PFPC.pdf
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
https://www.aspaas.gov.ro/wp-content/uploads/2020/12/PFPC.pdf
http://elearning.cafr.ro/login/index.php
mailto:invatamant.admitere@cafr.ro
https://www.cafr.ro/uploads/Fisa%20de%20pregatire%20PPC-6802.pdf
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 DIN AGENDA CAFR 

▪ Activităţi în plan intern 
 

 9. Conferința Națională  

„Prevenirea și combaterea spălării banilor. Impactul noii legi asupra 

profesiilor liberale” – ediţia a II-a 

29 ianuarie 2021 
 

 În data 29 ianuarie 2021 Grupul editorial Universul Juridic în parteneriat cu Camera 

Auditorilor Financiari din România, Uniunea Profesiilor Liberale din România, Camera 

Consultanţilor Fiscali din România şi alte organizaţii profesionale, au organizat cea de a doua 

ediție a Conferinței Naționale pe tema prevenirii și combaterii spălării banilor. Impactul noii 

legi asupra profesiilor liberale. Evenimentul s-a desfăşurat online şi a avut drept scop 

evidenţierea ultimelor modificări legislative şi analiza practicii judiciare în materie. 

Lucrările Conferinţei s-au bucurat de participarea unor personalităţi relevante în 

doctrina și practica românească, fiind recunoscute ca atare de către profesioniști, dintre care 

menţionăm: jud. Luminița Criștiu-Ninu, președinte, Curtea de Apel București, procuror 

Elena Hach (fost membru interimar al CSM și al plenului Oficiului Naţional de Prevenire şi 

Combatere a Spălării Banilor), prof. univ. dr., av. Mihai Adrian Hotca, rectorul Universității 

„Nicolae Titulescu” din București, procuror Daniela Dediu din cadrul Parchetului Militar de 

pe lângă Tribunalul Militar București, jud. Vasile Coman, Tribunalul Prahova, Secția penală. 

Camera Auditorilor Financiari din România a fost reprezentată la eveniment de 

Adrian Popescu, preşedinte şi de conf. univ. dr. Gheorghe Ialomiţianu, prim-vicepreşedinte 

al Consiliului. 

Cu această ocazie, reprezentanţii conducerii Camerei au punctat câteva dintre 

aspectele esenţiale ale activităţii auditorilor financiari în domeniul combaterii spălării banilor. 

Astfel, preşedintele CAFR, Adrian Popescu a subliniat: 

„Activând în interesul public, CAFR şi profesia de auditor financiar au fost întotdeauna 

implicate, în mod deosebit, în sprijinul acordat luptei împotriva spălării banilor, în toate situaţiile 

posibile, oferind ajutor profesioniştilor, Oficiului și Guvernului  în încercările acestora de a răspunde 

provocărilor economice, sociale şi de guvernare în cadrul economiei globalizate.  

Atât în calitate de raportor al rezultatelor controalelor întreprinse de către Compartimentul de 

monitorizare, control şi competenţă profesională, din cadrul CAFR, cât și prin prisma acțiunilor de 

formare profesională a auditorilor financiari, în calitate de specialiști implicați în combaterea spălării 

banilor și finanțării terorismului, organismul nostru profesional a promovat noua legislație și și-a unit  

forţele pentru o luptă eficientă împotriva infracţiunii de spălare a banilor. 

CAFR și ONPCSB cooperează cu succes de o lungă perioadă de timp pentru îndeplinirea unor 

obiective, reiterate recent în planul de acțiune al Consiliului Uniunii Europene pentru o monitorizare 

consolidată. 

Planul stipulează trei obiective principale: asigurarea unei cooperări eficiente între instituțiile 

de supraveghere prudențială și cele de prevenire a spălării banilor,  îmbunătățirea supravegherii și a 
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schimbului de informații între autoritățile competente și împărtășirea celor mai bune practici și 

identificarea zonelor de convergență a autorităților naționale.” 

La rândul său, conf. univ. dr. Gheorghe Ialomiţianu, preşedinte al UPLR şi prim-

vicepreşedinte al CAFR a detaliat în intervenţia domniei sale, rolul tuturor profesiilor liberale 

în combaterea acestui fenomen care se manifestă la nivel global, mai ales în contextul actualei 

pandemii COVID 19: 

„Noile prevederi ale Legii 129/2019 (Reglementarea instituției beneficiarului real; Instituirea 

unor registre informative; Suprimarea acțiunilor la purtător; Modificările prevederilor referitoare la 

entitățile raportoare și obligațiile ce revin acestora; Modificările regimului tranzacțiilor suspecte și al 

altor tranzacții ce trebuie raportate Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor; 

Modificările privitoare la răspunderea contravențională etc.) structurează și clarifică multe lacune ale 

legislației anterioare deosebit de importante pentru toate profesiile liberale.  

Comitetul MONEYVAL al Consiliului Europei a emis un raport menit să ajute comunitatea 

globală să combată noile activități infracționale care exploatează pandemia COVID-19, inclusiv 

vânzarea de medicamente contrafăcute și criminalitatea informatică. Raportul a constatat că, 

necesitatea urgentă de a achiziționa echipamente și consumabile medicale specializate a creat 

vulnerabilități pentru fraudă, corupție și spălare de bani ulterioară. Autoritățile responsabile cu 

supravegherea spălării banilor și a amenințărilor cu finanțarea terorismului au fost nevoite să găsească 

modalități inovatoare de a-și îndeplini sarcinile utilizând mijloace electronice sigure. 

Prin toate turbulențele provocate de criza COVID-19, care forțează companiile spre limitele lor, 

este imperativ să rămânem atenți la spălarea banilor și la riscul de fraudă. Atunci când companiile 

sunt cele mai vulnerabile, adesea răuvoitorii vor lovi. 

Preocuparea noastră în această perioadă a fost şi, este în continuare, să îi convingem pe clienți 

că vom furniza servicii de calitate, transparente și în timp util. Bineînțeles că toate aceste restricții se 

suprapun peste modificările legislative punctuale apărute în fiecare domeniu la care trebuie să ne 

raliem constant”. 

 

Pentru toate detaliile privind evenimentul click aici 

 

 

 

  

 
 

 

 

 

 

 

https://www.universuljuridic.ro/conferinta-nationala-prevenirea-si-combaterea-spalarii-banilor-impactul-noii-legi-asupra-profesiilor-liberale-editia-a-ii-a-online/
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 ACTUALITĂŢI INTERNAŢIONALE 

Resurse informative internaţionale privind impactul pandemiei de COVID 19 

 

10. „Este timpul să reconstruim o guvernanță corporativă mai bună”  

cu Mathilde Mesnard de la OECD 

 

În primul nostru episod din 2021, discutăm cu Mathilde Mesnard, director adjunct 

pentru afaceri financiare și întreprinderi la OCDE, despre dezbaterea globală privind 

guvernanța corporativă. Mathilde descompune schimbările incrementale pe care entităţile le-

au făcut pentru a deveni mai responsabile și mai durabile dar, constată acum că este necesară 

o schimbare fundamentală. Ea vorbește despre o schimbare a sistemului, concentrându-se din 

nou asupra scopului corporativ asupra problemelor de mediu, sociale și de guvernanță (ESG). 

De asemenea, în discuţie se referă şi munca depusă la nivelul UE pentru promovarea și 

crearea de noi norme pentru întreprinderi. 

 

Pentru înregistrarea audio click aici 

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

 

 

11. „Cea mai solicitată specialitate contabilă de astăzi? Să nu ai niciuna” 

Articol semnat de Florin Toma, președinte Accountancy Europe 

„Într-un an deosebit de oricare altul, este dificil să evaluăm modul în care pandemia și 

criza economică ulterioară ne va afecta pe toți. Un lucru este de necontestat: diferite tendințe 

din direcții diferite converg pentru a crea un viitor diferit de orice ne-am imaginat vreodată. 

Este la fel cu a sta în fața unui multiunivers, nu suntem siguri pe care să îl alegem. 

În cele mai imprevizibile situații, avem o singură alegere de făcut - cea care aduce 

certitudine. Companiile se străduiesc să creeze reziliență și să planifice tot felul de scenarii 

care trebuie să includă forța de muncă. Nu se poate lua în considerare discutarea rezilienței 

afacerilor fără a include tenacitatea personalului. 

 

Pentru articolul integral click aici 

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

Acest articol a apărut inițial pe IFAC Knowledge Gateway. Copyright © 2021 al Federației 

Internaționale a Contabililor (IFAC). Toate drepturile rezervate. Folosit cu permisiunea IFAC. 

 

 

 

 

 

https://www.accountancyeurope.eu/good-governance-sustainability/time-to-build-back-better-corporate-governance/
https://www.accountancyeurope.eu/
https://www.accountancyeurope.eu/professional-matters/the-most-in-demand-accounting-specialty-today-having-none-at-all/
https://www.accountancyeurope.eu/
https://www.ifac.org/knowledge-gateway/preparing-future-ready-professionals/discussion/most-demand-accounting-specialty-today-having-none-all
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12. Lupta sectorului public împotriva a două pandemii: COVID-19 și corupția 

achizițiilor publice  

Material semnat de Rachel Bleetman 

 

„Cheltuiește ce poți, dar păstrează încasările”, a declarat directorul FMI, Kristalina 

Georgieva, guvernelor la începutul pandemiei COVID-19. Mesajul FMI era clar - guvernele 

trebuie să cheltuiască pentru a salva vieți și pentru a salva mijloacele de trai dar, pe măsură ce 

cheltuiesc, angajamentele față de transparență și responsabilitate nu trebuie să fie ignorate.  

Acest sentiment reprezintă ecoul concluziilor din raportul recent al ACCA privind 

noile modele de achiziții publice: un instrument pentru redresare durabilă. Raportul s-a bazat 

pe răspunsurile sondajului a peste 1100 de membri ACCA și afiliați la nivel mondial care 

lucrează în sectoarele public și privat din peste 90 de țări, stabilind provocările și obiectivele 

majore ale achizițiilor publice atât în general, cât și în contextul pandemiei . 

 

Pentru articolul integral click aici 

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

 

 

 

13. Importanța și relevanța continuă a standardelor internaționale: un accent pe etică 

și independență  

Articol semnat de Diane Jules şi Sarah Gagnon 

 

Provocările economice, sociale și de mediu la nivel global au testat indivizii, familiile, 

organizațiile, piața financiară și, la rândul ei, profesia contabilă. Și asta s-a întâmplat şi  

înainte de pandemia COVID-19.  

Ca răspuns, profesioniştii contabili trebuie acum, mai mult ca oricând, să fie vigilenți la 

riscurile crescute care vor apărea în urma pandemiei și, să continue să se asigure că acțiunile 

lor sunt ancorate la principiile fundamentale de integritate, obiectivitate, competență 

profesională și confidențialitate.  

În mod similar, trebuie pus accentul pe rolul important pe care îl joacă organizațiile 

profesionale contabile (PAO), reglementatorii standardelor naționale și, în unele cazuri, 

autoritățile de reglementare în respectarea Codului etic al profesiei.  

 

Pentru articolul integral: click aici 

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

 

https://www.ifac.org/knowledge-gateway/contributing-global-economy/discussion/public-sector-battle-against-two-pandemics-covid-19-and-public-procurement-corruption
https://www.ifac.org/
https://www.ifac.org/who-we-are/leadership/diane-jules
https://www.ifac.org/who-we-are/leadership/sarah-gagnon
https://www.ifac.org/knowledge-gateway/supporting-international-standards/discussion/importance-and-continued-relevance-international-standards-focus-ethics-and-independence
https://www.ifac.org/

