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 ŞTIRILE EDIŢIEI 

 

1. Lista membrilor cu drept de vot la Conferința CAFR  

organizată prin vot la distanță în data de 17 aprilie 2021 

 

Stimați auditori, 

 

În data de 01 martie 2021, ora 9,00 a fost publicată Lista membrilor Camerei cu drept 

de vot la Conferința CAFR organizată prin vot la distanță în data de 17 aprilie 2021, conform 

Normelor pentru desemnarea reprezentanților auditorilor financiari la Conferința Camerei Auditorilor 

Financiari din România organizată prin vot la distanță în data de 17 aprilie 2021, aprobate prin 

Hotărârea Consiliului CAFR nr. 05/2021.  

Lista membrilor Camerei cu drept de vot la Conferința CAFR organizată prin vot la 

distanță în data de 17 aprilie 2021, poate fi consultată pe site-ul nostru, accesând următorul 

link: https://www.cafr.ro/wp-content/uploads/2021/03/lista-initiala.pdf 

Contestațiile se depun, în scris, numai prin e-mail la adresa: conferinta@cafr.ro, cel 

târziu până la data de 03 martie 2021, ora 16.00 . 

 

Termenul de soluţionare a contestaţiilor este până la data de 05 martie 2021, ora 16,00, 

rezultatul acestora fiind definitiv. 

 

 

 

2. Data limita pentru depunerea raportului anual de activitate/declarației fără activitate 

15.02.2021 

Vă reamintim că data limită pentru depunerea raportului anual de activitate sau a 

declarației anuale fără activitate, pentru activitățile de audit desfășurate în anul 2020, este 15 

februarie 2021. 

Raportul anual de activitate sau declarația anuală fără activitate, după caz, se 

completează și se transmite Camerei doar de către auditorii financiari activi și firmele de audit 

pentru toate activitățile desfășurate. 

Raportul anual de activitate sau declarația anuala fără activitate se completează în 

spațiul privat destinat fiecărui membru, accesând următorul link: 

https://old.cafr.ro/login.php , folosind datele proprii de autentificare. 

  

Pentru informații suplimentare vă rugăm să ne contactați la tel: 0314335946 sau prin 

email la adresa: servicii.membri@cafr.ro. 

 

 

https://www.cafr.ro/wp-content/uploads/2021/03/lista-initiala.pdf
https://old.cafr.ro/login.php
mailto:servicii.membri@cafr.ro
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3. În atenția auditorilor financiari care figurează cu obligații de plată restante 

  Camera Auditorilor Financiari din România a început procedura de retragere a 

calității de membru pentru auditorii financiari și firmele de audit care figurează cu obligații 

de plată restante. 

  Pe această cale, dorim să informăm auditorii financiari și firmele de audit care 

înregistrează cotizații restante și nu dau curs solicitării CAFR de a-și îndeplini obligațiile 

neachitate până cel târziu la data de 01 martie 2021 li se va retrage calitatea de membru al 

CAFR prin hotărâre a Consiliului CAFR pentru neplata cotizațiilor datorate, potrivit art. 15 

alin. (4) din Normele privind sancțiunile aplicate auditorilor financiari și firmelor de audit în 

situația neachitării cotizațiilor restante aprobate prin Hotărârea Consiliului CAFR nr. 52/22 

iulie 2019. 

  Lista auditorilor financiari și firmelor de audit care figurează în evidența CAFR cu 

obligații de plată restante poate fi consultată la sediul central al Camerei: Strada Sirenelor, Nr. 

67-69, Sectorul 5, București. 

  Pentru orice informații suplimentare nu ezitați să contactați Compartimentul servicii 

și asistență membri la telefon 031.433.59.46, 0749.011.145 sau e-mail: servicii.membri@cafr.ro. 

 

 

4. Organizarea examenului de competență profesională  

sesiunea aprilie-mai 2021 

  

Camera Auditorilor Financiari din România („CAFR” sau „Camera”) organizează în 

perioada aprilie – mai 2021 examenul de competență profesională, în conformitate cu 

prevederile Legii nr.162/2017 privind auditul statutar al situațiilor financiare anuale și al situațiilor 

financiare anuale consolidate și de modificare a unor acte normative, cu modificările și completările 

ulterioare, ale Normelor privind organizarea și desfășurarea examenului de competență profesională 

aprobate prin Ordinul președintelui Autorității pentru Supravegherea Publică a Activității de Audit 

Statutar (ASPAAS) nr. 135/2018, cu modificările și completările ulterioare (Norme de examen) și ale 

Ordinului Președintelui ASPAAS nr. 425 /2020 pentru delegarea atribuției privind organizarea 

examenului de competență profesională. 

Probele examenului de competență profesională, conform art. 6 din Normele de examen, 

cuprind următoarele: 

  

Proba 1 (P1): „Testul privind cunoștințele teoretice” – se va susține în data de 03 aprilie 

2021, în sistem online, pe platforma de examinare a Academiei de Studii Economice (ASE) 

București; 

  

mailto:servicii.membri@cafr.ro
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Proba 2 (P2): „Testul de aplicare în practică a cunoștințelor teoretice” – se va susţine în data 

de 08 mai 2021, în sistem clasic la sediul ASE București, iar în cazul imposibilității organizării 

acesteia în sistem clasic, ca urmare a restricțiilor impuse de autoritățile statului, în sistem 

online, pe platforma de examinare a ASE București. 

 

Tematica și bibliografia examenului de competență profesională organizat de CAFR în 

anul 2021, pot fi accesate aici fiind compuse astfel: 

 

Proba teoretică (P1) – punctele A și B din Tematică și bibliografie. 

Proba practică (P2) – punctul A din Tematică și bibliografie. 

Perioada de înscrieri la examenul de competență profesională este:  01–12 martie 2021. 

Pentru restul detaliilor click aici 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.cafr.ro/wp-content/uploads/2021/02/Tematica-bibliografie-examen-CAFR_2021.pdf
https://www.cafr.ro/examen-competenta-profesionala-sesiunea-aprilie-mai-2021/
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  INFORMATIV PROFESIONAL 

5. Calendarul auditorului financiar 

 

 

Stimaţi colegi, 

 

Pentru a veni în sprijinul dumneavoastră, pe pagina web a CAFR a fost publicat 

calendarul principalelor evenimente şi al datelor importante pentru activitatea profesiei 

noastre.  

Calendarul este accesibil la următorul link: Calendar 

 

 

6. Continuitatea activității – un accent pe prezentarea informațiilor 

Fundația IFRS  a emis acest document de îndrumare pentru a susține aplicarea 

consecventă a cerințelor din standardele IFRS®.  

IAS 1 cere conducerii entităţilor să facă o evaluare a capacității în privința continuității 

activității. În cazul în care conducerea are preocupări semnificative cu privire la capacitatea 

entității în privința continuității activității, incertitudinile trebuie să fie prezentate. În actualul 

mediu economic aflat sub presiune din cauza pandemiei Covid-19, a decide dacă situațiile 

financiare ar trebui întocmite pe o bază privind continuitatea activității poate implica 

aplicarea raționamentului profesional mai profund decât de obicei. 

  

Publicația poate fi găsită pe pagina IFRS Foundation. 

  

Fundația IFRS este implicată în sprijinirea părților interesate în timpul pandemiei; alte 

materiale educaționale publicate de Fundația IFRS în legătură cu pandemia Covid-19 pot fi 

accesate și în secțiunea „Susținerea aplicării”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.cafr.ro/calendarul-auditorului-financiar/
https://cdn.ifrs.org/-/media/feature/news/2021/going-concern-jan2021.pdf?la=en
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7. Managementul riscului IMM-urilor: insolvența 

Aproximativ 200.000 de companii falimentează în fiecare an în Europa, ceea ce 

conduce la pierderi de 1,7 milioane de locuri de muncă. Criza COVID-19, în curs de 

desfășurare, și recesiunea economică generată au agravat în mod excepțional situația, punând 

o presiune puternică şi fără precedent asupra întreprinderilor mici și mijlocii (IMM-urilor) 

europene. Și, ceea ce este mai rău ar putea fi încă în viitor, întrucât guvernele vor încheia în 

cele din urmă măsurile actuale de sprijin COVID.  

 Pericolul financiar și insolvența sunt riscuri recurente pentru întreprinderile mici. 

Antreprenorii sunt experții în desfășurarea activității și gestionarea propriei afaceri. Însă, este 

dificil, mai ales pentru companiile mai mici să aloce resursele necesare pentru a verifica toate 

riscurile posibile cu care se confruntă afacerea lor. Contabilii și auditorii pot ajuta conducerea 

IMM-urilor să își îndeplinească responsabilitățile, să se asigure că afacerea este condusă într-

un mod durabil și că situația financiară este în parametri și nu indică probleme viitoare. 

 Publicația Accountancy Europe – parte a seriei de proiecte de gestionare a riscurilor 

IMM-urilor – prezintă unele dintre principalele riscuri de insolvență și provocările cu care se 

confruntă IMM-urile. Totodată, este subliniat rolul pe care îl pot juca profesioniștii contabili 

în gestionarea și pregătirea pentru riscuri, identificând semnele importante pentru a își sfătui 

mai bine clienții de tip IMM. De asemenea, publicaţia include două liste de verificare pentru a 

îi sprijini pe contabili în activitatea de atenuare a riscurilor de insolvență ale clienților lor. 

Publicația poate fi găsită pe pagina Accountancy Europe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.accountancyeurope.eu/publications/sme-risk-management/
https://www.accountancyeurope.eu/publications/sme-risk-management/
https://www.accountancyeurope.eu/wp-content/uploads/Accountancy_Europe_SME-insolvency_2021.pdf
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8. Noutăţi de la UPLR 

 

Colaborare între UPLR şi Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului   

februarie 2021 

 

În cursul lunii februarie au avut loc o serie de întâlniri de lucru între reprezentanți ai 

Uniunii Profesiilor Liberale din România şi cei ai Ministerului Economiei, Antreprenoriatului 

și Turismului. 

Astfel, în data de 10 februarie, doamna Valentina Saygo, secretar de stat în cadrul 

MEAT, domnul conf. univ. dr. Gheorghe Ialomițianu, președinte al UPLR şi prim-

vicepreşedinte al CAFR, reprezentanți ai profesiilor liberale, ai sistemului bancar și ai 

Autorității de Supraveghere Financiară s‐au reunit pentru a pune la punct elementele 

esenţiale pentru stabilirea colaborării în sprijinul aplicării Legii nr. 129/2019 privind 

prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru 

modificarea și completarea unor acte normative.  

În cadrul întâlnirii a fost decisă constituirea unui Grup de lucru operațional pentru 

simplificarea obligațiilor care le revin profesioniștilor liberali, în calitate de raportori ai 

tranzacțiilor suspecte. 

În acest sens, discuțiile au relevat faptul că este absolut necesară transparența din 

partea ambelor părți atât a mediului de afaceri, cât și a administrației publice pentru 

implementarea programului național de digitalizare. Pentru îndeplinirea acestui obiectiv 

instituțiile ar trebui să colaboreze cu mediul privat, prin punerea la dispoziția operatorilor 

economici a tuturor informațiilor în format digital. Astfel, s-ar facilita întocmirea situațiilor 

financiare în baza informațiilor pe care le dețin instituțiile publice. 

Drept urmare, având în vedere că Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea şi combaterea 

spălării banilor şi finanţării terorismului, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte 

normative, instituie unele obligații noi privind asigurarea funcţiei de audit independent 

pentru entitățile raportoare, entități din care fac parte și membrii asociațiilor profesionale care 

o formează, au fost mediatizate membrilor Uniunii, prin e-mail informațiile şi documentele 

aferente. 

De asemenea, la sugestia preşedintelui UPLR, conf. univ. dr. Gh. Ialomițianu, au fost 

stabilite întâlniri lunare ale reprezentanților Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și 

Turismului cu cei ai profesiilor liberale, a căror expertiză poate susţine activitatea guvernului 

pentru implementarea de politici financiare în economie şi pentru reducerea birocraţiei în 

administraţia publică. 
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9. Proiectul OUG de modificare a OUG nr. 224/2020 – în dezbatere publică 

 

Februarie 2021 

 

Tot în cursul lunii februarie Ministerul Economiei, Antreprenoriatului şi Turismului 

(MEAT) a demarat consultări în cadrul procesului de dezbatere publică a proiectului 

Ordonanţei de urgenţă privind modificarea şi completarea OUG nr. 224/2020 referitoare la 

unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar pentru întreprinderile din domeniul 

turismului, structuri de cazare, structuri de alimentaţie şi agenţii de turism, a căror activitate 

a fost afectată în contextul pandemiei de COVID 19, precum şi privind unele măsuri fiscale. 

La consultări au participat reprezentanţi ai conducerii CAFR, atât prin discuţii directe 

cât şi prin corespondenţă (scrisă sau electronică).  

În urma dezbaterilor cu reprezentanţii MEAT, Camera Auditorilor Financiari din 

România a formulat şi comunicat către minister (în cursul lunii februarie) o serie de 

propuneri la proiectul de act normativ menţionat mai sus. 

  

 

 

10. Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului selectează auditori 

financiari în vederea numirii ca membri provizorii în Consiliile de administrație 

Stimați colegi, 

 

Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului (MEAT) a inițiat discuții cu 

Camera Auditorilor Financiari din România (CAFR) cu privire la necesitatea numirii unor 

profesioniști din domeniul auditului financiar ca membri provizorii în Consiliile de 

administrație ale societăților la care MEAT deține participații. 

Prin adresa nr. 560024/22.022021 MEAT (click aici) a invitat CAFR să mediatizeze în 

rândul membrilor săi această inițiativă. 

Totodată, MEAT are în vedere numirea profesioniștilor din domeniul auditului 

financiar ca membri ai Comitetelor de audit  constituite în cadrul acestor societăți.  

Având în vedere demersul MEAT invităm auditorii financiari interesați să își 

depună CV-urile la adresa marcela.banu@energie.gov.ro. 

 

 
 
 

https://www.cafr.ro/wp-content/uploads/2021/02/Adresa-MEAT-consilii-adm.pdf
mailto:marcela.banu@energie.gov.ro
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 PREGĂTIRE PROFESIONALĂ 
 

 11. Reamintire  

15 martie 2021 - ultimul termen pentru accesarea cursurilor de formare profesională 

continuă aferente anului 2020  

 

Stimaţi colegi,  

 

Vă reamintim că, membrii CAFR care nu și-au respectat până acum obligațiile 

referitoare la pregătirea profesională continuă, pot accesa cursurile de formare profesională 

aferente anului 2020 pe platforma e-learning a Camerei doar până la data de 15 martie 2021. 

În urma delegării primite de Camera Auditorilor Financiari din România de la 

Autoritatea pentru Supravegherea Publică a Activității de Audit Statutar, activitatea de 

organizare a programelor de formare profesională continuă a auditorilor financiari a fost 

asigurată în anul 2020 de către CAFR, astfel că în platforma e-learning au fost încărcate 

pentru anul 2020 un număr de 30 de ore de cursuri structurate - recunoscute în integralitate 

de către ASPAAS. 

Vă reamintim pe această cale că, obligațiile minime de formare profesională continuă 

structurată pentru anul 2020, care reprezintă o condiție pentru eliberarea vizei anuale și de 

către CAFR și de către ASPAAS, sunt următoarele: 

- CAFR: 20 de ore de cursuri structurate (auditori activi și nonactivi),  

- ASPAAS: 10 ore de cursuri structurate (auditori activi) și 5 ore de cursuri structurate 

(auditori nonactivi). 

După data de 15 martie 2021 cursurile structurate pentru anul 2020 nu vor mai fi 

accesibile în platforma e-learning a Camerei. 

 

Pentru orice alte informații suplimentare legate de accesarea și parcurgerea cursurilor, 

vă rugăm să contactați Compartimentul admitere, pregătire continuă și stagiari la e-mail: 

invatamant.admitere@cafr.ro, telefon fix: 031.433.59.42 sau mobil 0749.011.146. 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

mailto:invatamant.admitere@cafr.ro
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 ACTUALITĂŢI INTERNAŢIONALE 

Resurse informative internaţionale privind impactul pandemiei de COVID 19 

 

12. Fără capital uman, nu există capital  

Discuţie cu Vic Petri, CEO și fondator al Performance Innovation 
 

Pe măsură ce pandemia Covid-19 și munca la distanță continuă până în 2021, în acest 

episod abordăm sănătatea mintală la locul de muncă. Am vorbit cu Vic Petri, CEO și fondator 

al Performance Innovations și fost partener la PwC, pentru a afla despre cum putem menține 

motivația angajaţilor și despre management. Vic dezvoltă modul în care putem face față 

problemelor de sănătate mintală în timpul unei pandemii mondiale în curs de desfășurare și, 

de asemenea, despre modul în care profesia contabilă trebuie să îmbrățișeze schimbarea 

pentru a fi pregătită pentru viitor. El îndeamnă la o schimbare fundamentală în paradigma 

conducerii, în care liderul servește echipa, nu invers. 

 

Pentru podcast click aici 

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

13. Profesia contabilă în noul normal 

Brian Blood şi Elaine Hong 

 

Fiecare generație are un moment definitoriu. Nu există nicio îndoială că 2020 a fost un 

an în care lumea a cunoscut o criză ca majoră. Pandemia de COVID-19 a străbătut lumea, 

schimbând cele mai multe peisaje economice, politice și sociale. 

Modul în care organizațiile au răspuns și performat a fost dependent de mulți factori 

cheie. Unul dintre aceştia a fost forța rezistenței generale a organizației iar altul a fost 

industria în care a funcționat. La sfârșitul lunii aprilie 2020, pe măsură ce răspunsurile 

guvernamentale la pandemie au fost introduse în majoritatea jurisdicțiilor, CAPA a întreprins 

un sondaj în rândul membrilor săi în/sau cu un interes în regiunea Asia-Pacific pentru: 

- Înțelegerea amplorii provocărilor cu care se confruntă, atât în perioada imediată, cât 

și în viitorul apropiat;  

- Examinarea acestor provocări, impactul și răspunsurile organizaționale;  

- Identificarea tendințelor,  învățăturilor și a oportunităților - facilitând astfel schimbul 

de perspective și experiențe între membrii săi și profesia la nivel global. 

 

Pentru articolul integral click aici 

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

 

 

 

https://www.accountancyeurope.eu/professional-matters/without-human-capital-there-is-no-capital/
https://www.accountancyeurope.eu/
https://www.ifac.org/knowledge-gateway/developing-accountancy-profession/discussion/accountancy-profession-new-normal
https://www.ifac.org/
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14. Noi standarde de management al calității: o oportunitate extraordinară pentru 

PAO 

Material IFAC 

 

Impactul COVID-19 asupra raportării situațiilor financiare și a angajamentelor de 

audit a subliniat necesitatea încrederii în rândul tuturor participanților la piață. În septembrie 

2020, IAASB a aprobat noua și revizuita suită de standarde de management al calității 

(Standardul internațional pentru managementul calității 1, Managementul calității pentru 

firmele care efectuează audituri sau revizuiri ale situațiilor financiare sau alte misiuni de 

asigurare sau servicii conexe; Standard internațional de management al calității 2, Evaluarea 

calității angajamentului și Standardul internațional privind auditul 220 (revizuit), 

Managementul calității pentru un audit al situațiilor financiare).  

Standardele revizuite trec de la procedurile bazate pe conformitate la o abordare 

bazată pe risc, care este mai integrată, adaptată și proactivă. Acestea se concentrează pe 

calitate și abordează mai robust guvernanța și conducerea firmelor, resursele, comunicarea, 

precum și monitorizarea și remedierea. 

În cadrul reuniunii anterioare a Grupului de Dezvoltare și Consultare a Organizației 

Profesionale Contabile al IFAC (PAO), membrii grupului, dintre care mulți au lucrat pentru 

sau îndeaproape cu PAO și cu autoritățile de reglementare a contabilității la nivel național, 

regional și internațional, au discutat schimbările de la controlul calității la managementul 

calității. Adoptarea și implementarea cu succes a acestor standarde vor contribui mult la 

promovarea profesiei de contabil, la realizarea unor angajamente de înaltă calitate și la 

menținerea încrederii publice.  

Membrii grupului subliniază că PAO vor fi actori cheie în acest sens. 

 

Pentru materialul integral click aici 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.ifac.org/knowledge-gateway/supporting-international-standards/discussion/new-quality-management-standards-tremendous-opportunity-paos
https://www.ifac.org/
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 NOUTĂŢI EDITORIALE 

15. Revista Audit Financiar nr. 1/2021 

 

Din sumar: „Efectele pandemiei COVID-19 estimate în situaţiile financiare şi în 

raportul auditorului”; „Riscurile asociate cu ameninţările generate de tehnologiile disruptive 

în contextul sistemelor informatice financiare actuale”; „Convergenţe şi divergenţe în 

raportarea aspectelor cheie de audit la nivelul industriei bancare din Europa Centrală şi de 

Est”; „Consideraţii privind analiza corelată a declaraţiei aplici sau explici cu rapoartele non-

financiare”; „Implicaţiile comitetului de audit în raportarea financiară la nivelul entităţilor 

listate la Burse de Valori Bucureşti”; „Despre măsurarea presiunii fiscale la nivelul firmelor 

cotate pe piaţa alternativă a Bursei de Valori Bucureşti”; „Complexitatea valorii juste şi riscul 

de audit”. 

 

 

 
 

 

 


