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 ŞTIRILE EDIŢIEI 

1. Conferința Camerei Auditorilor Financiari din România  

organizată prin vot la distanţă - 17 aprilie 2021 

 

 În data de 17 aprilie 2021 a avut loc Conferința Camerei Auditorilor Financiari din 

România organizată prin vot la distanță, transmisă live, şi a fost  accesată de membrii cu 

drept de vot printr-o secțiune dedicată evenimentului din platforma e-Learning a Camerei. 

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

toate obligațiile 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. 5/28.02.2021 a fost de 2215 auditori 

financiari. 

Toți membrii cu drept de vot au primit prin e-mail: 

–  datele individuale de autentificare; 

–  instrucțiuni privind autentificarea în secțiunea dedicată Conferinței, din platformă; 

–  instrucțiuni privind transmiterea comentariilor şi opiniilor cu privire la materialele 

conferinței (în vederea dezbaterii acestora) – comentariile au putut fi trimise direct în 

platformă, în perioada 1-15 aprilie 2021. 

–  instrucțiuni privind exercitarea votului pe marginea materialelor Conferinței. 

  

La Conferința din 17 aprilie 2021 au participat 463 de membri CAFR cu drept de vot. 

  

 Prin intermediul platformei e-Learning au putut fi trimise nominalizările persoanelor 

care au făcut parte din Secretariatul Tehnic, apoi au putut fi aprobate materialele cuprinse în 

Ordinea de zi, iar la final, persoanele interesate au avut posibilitatea de a se înscrie la cuvânt. 
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Conferința a fost moderată de președintele Camerei Auditorilor Financiari din 

România, Adrian Popescu și s-a desfășurat după cum urmează: 

  

9.30-10.00:  Logarea participanților în platforma e-Learning – înregistrarea  

10.45:      Deschiderea lucrărilor Conferinței CAFR -  Adrian Popescu, președinte  

10.45–12.20: Prezentarea documentelor Conferinței CAFR (transmisie live pe 

platforma e-Learning): 

§  Raportul anual de activitate al Consiliului Camerei pentru anul 2020 – Adrian 

Popescu, preşedinte; 

§  Situațiile financiare anuale ale Camerei la data de 31 decembrie 2020 – Florentina 

Şuşnea, vicepreşedinte al Consiliului; 

§  Raportul auditorului statutar asupra situațiilor financiare ale Camerei încheiate la 31 

decembrie 2020 – Ana Dincă, Moore Audit One SRL; 

§  Execuția bugetului de venituri şi cheltuieli pentru exercițiul financiar încheiat la data 

de 31 decembrie 2020 – Ioan Grigoriu, vicepreşedinte al Consiliului; 

§  Bugetul de venituri şi cheltuieli pentru anul 2021 - Ioan Grigoriu, vicepreşedinte al 

Consiliului 

§  Programul de activitate al Consiliului Camerei pentru anul 2021 – conf. univ. dr. 

Gheorghe Ialomiţianu, prim-vicepreşedinte al Consiliului; 

§  Strategia Consiliului Camerei aferentă perioadei 2021 – 2023 – prof. univ. dr. Liliana 

Feleagă, vicepreşedinte al Consiliului. 

 

12.20-13.00: Aprobarea materialelor Conferinței CAFR prin votul participanților în 

secțiunea dedicată Conferinței din platforma e-Learning 

12.50-13.00: Înscrierea participanților la cuvânt pe platforma e-Learning 

13.00:      Închiderea lucrărilor Conferinței CAFR 

  

  După prezentarea materialelor din Ordinea de zi a avut loc procesul de votare, pe 

platforma e-Learning, în intervalul 12.20 – 13.00.  

Toate materialele au fost aprobate cu majoritate de voturi. Dintre cei 463 de 

participanți la Conferință, 380 dintre aceștia și-au exercitat dreptul de vot. 

  

  Nu au fost înscrieri la cuvânt, nu s-au trimis observații sau comentarii pe marginea 

materialelor Conferinței. 

  

  La ora 13.00, președintele CAFR, Adrian Popescu a prezentat rezultatul votului și a 

declarat închise lucrările Conferinței Camerei Auditorilor Financiari din România organizată 

prin vot la distanță în data de 17 aprilie 2021, adresând mulțumirile Consiliului CAFR tuturor 

participanților şi, exprimându-și speranța că următoarea Conferință a Camerei va permite 

participarea fizică a membrilor și discuții față în față. 
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 INFORMATIV PROFESIONAL 

2. Depunerea raportului de activitate aferent anului 2020 la Autoritatea pentru 

Supravegherea Publică a Activității de Audit Statutar 

  

În atenția auditorilor financiari și a firmelor de audit, 

  

  Vă informăm că Autoritatea pentru Supravegherea Publică a Activității de Audit 

Statutar (ASPAAS) a publicat pe site-ul propriu informații suplimentare cu privire la 

termenul limită, respectiv 15 MAI 2021, până la care se pot depune online, pe platforma de 

raportare a ASPPAS Raportul de activitate pentru anul 2020 împreună cu Declarația privind 

îndeplinirea obligațiilor privind formarea profesională aferentă anului 2020 și cu Declarația 

privind respectarea criteriilor de bună reputație aferentă anului 2021. 

  

  Auditorii financiari și firmele de audit care vor încărca la ASPAAS rapoartele de 

activitate aferente anului 2020 și cele două declarații menționate mai sus după data de 15 

mai 2021 nu vor mai primi e-viza de exercitare a activității de audit eliberată de ASPAAS. 

  

Pentru mai multe detalii accesați link-ul:  https://www.aspaas.gov.ro/anunturi-stiri-si-

evenimente/ 

  

De asemenea, vă aducem la cunoștință faptul că până la data de 10 mai 2021 cursurile 

de formare profesională structurată aferente anului 2020 sunt disponibile pe platforma e-

Learning a CAFR. După această dată nu se vor mai contoriza cursurile structurate pentru 

raportarea la ASPAAS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.aspaas.gov.ro/anunturi-stiri-si-evenimente/
https://www.aspaas.gov.ro/anunturi-stiri-si-evenimente/
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3. Desemnarea auditorilor statutari sau a firmelor de audit  

de către entitățile de interes public 

- Publicaţie CEAOB -  

 

CEAOB (Comitetul Organismelor Europene de Supraveghere a Auditului) a lansat o 

publicație de îndrumare destinată auditorilor, comitetelor de audit, organismelor de 

supraveghere, organismelor profesionale, PIE (Entități de interes public) și altor părți 

interesate și include liniile directoare adoptate de CEAOB cu privire la desemnarea 

auditorilor de către PIE. 

Conform art. 37 din Directiva (UE) 2006/43 (denumită AD) auditorul statutar sau firma 

de audit vor fi numiți de adunarea generală sau de acționari sau membri ai entității auditate. 

Art. 16 (2) – (5) din Regulamentul (UE) nr. 537/2014 (denumit AR) conține prevederi privind 

procedura de numire a auditorilor de către entitățile de interes public (PIE).  

Această publicație, sub formă de întrebări și răspunsuri, prevede un standard minim 

pentru a oferi orientare și nu are caracter obligatoriu. Cu toate acestea, statele membre UE 

sunt încurajate să pună în aplicare orientările în jurisdicțiile lor pentru a se asigura o abordare 

consecventă în întreaga Uniune Europeană. Atunci când sunt aplicate întrebările și 

răspunsurile, este important să se acorde atenția cuvenită intenției și spiritului care stau la 

baza art. 16 AR.  

Aspectele supuse clarificării sunt următoarele: 

1. Când trebuie PIE să efectueze o procedură formală de selecție conform art. 16 (3) 

AR?  

2. Există o excepție de la obligația de a efectua o procedură formală de selecție conform 

art. 16 AR?  

3. Care sunt diferențele dintre art. 16 proceduri AR și proceduri de licitație „publice” 

conform art. 17 (4) (a) AR?  

4. Care ar putea fi considerat un calendar adecvat și corect atunci când se desfășoară 

procesul de selecție?  

5. Există cerințe specifice pentru entitățile care fac obiectul normelor UE privind 

achizițiile publice care trebuie luate în considerare la aplicarea art. 16 AR?  

6. Există cerințe sau specificități suplimentare pe care grupurile multi-PIE trebuie să le 

ia în considerare?  

7. Permite AR o preselecție pentru procesul de licitație și ce criterii ar putea fi 

adecvate?  

8. Ce cerințe se aplică documentelor de licitație ale entității auditate?  

9. Ce cerințe se aplică recomandării comitetului de audit către organismul 

administrativ sau de supraveghere?  

10. Ce format ar trebui să ia raportul cu privire la concluziile procedurii de selecție?  

11. Cum poate entitatea auditată să demonstreze autorității competente că procedura 

de selecție a fost desfășurată într-un mod echitabil?  
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12. Cum să fie schițată și ce să includă propunerea pentru desemnarea auditorului a 

adunării generale a acționarilor sau a membrilor entității auditate?  

13. Care sunt consecințele juridice ale nerespectării articolului 16 AR pentru PIE și 

auditor? 

Documentul integral poate fi consultat aici. 

 

 

4. Proiectul Common Content selectează candidați  

pentru funcția de președinte al grupului de coordonare 

 

  Pentru această funcţie poate aplica orice persoană care posedă experiență 

profesională aprofundată în domeniul educației contabile sau de audit (în cadrul unei 

organizații profesionale contabile sau similar), cunoștințe despre internaționalizarea educației 

și experiență în procesul de acreditare, mobilitate și recunoaștere profesională în UE și nu 

numai.  

  Președintele proiectului Common Content este o poziție independentă, responsabilă 

de dezvoltarea vizibilității proiectului în relație cu părțile interesate cheie din Europa și 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. 

Elementele specifice rolului președintelui vor include, dar nu pot fi limitate la: 

- Stabilirea și reprezentarea proiectului la întâlniri și evenimente cu părțile interesate; 

- Prezidarea ședințelor grupului de coordonare;  

- Supravegherea responsabilităților secretarului;  

- Supravegherea completării agendei, documentelor de ordine de zi, proceselor-

verbale, listelor de sarcini;  

- Supravegherea și/sau emiterea corespondenței proiectului;  

- Organizarea de întâlniri cu noi organisme membre potențiale; 

- Purtător de cuvânt în numele și cu aprobarea Grupului de coordonare, cu sprijinul 

secretarului, cu privire la aspectele referitoare la Comitetul de supraveghere. 

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

călătorie și ședere suportate pentru asumarea rolului. 

Data limită de depunere a candidaturilor este 30 iunie 2021.  

 

Pentru restul detaliilor click aici 

 

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/business_economy_euro/banking_and_finance/documents/210316-ceaob-statutory-auditors-appointment_en.pdf
https://www.cafr.ro/proiectul-common-content-selecteaza-candidati-pentru-functia-de-presedinte-al-grupului-de-coordonare/
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5. Oferta de vară a IBR – programul cursurilor cu tematică financiar-bancară 

mai–iulie 2021 

  

Vă informăm pe această cale că, Institutul Bancar Român, instituție cu peste 30 de ani 

de experiență în domeniul pregătirii și calificării profesionale, organizează un nou program 

de cursuri cu tematică financiar-bancară în intervalul mai-iulie 2021. 

Conform protocolului de colaborare semnat de CAFR cu această instituție, toți 

participanții la programele IBR reprezentând cursuri, seminarii, conferințe și/sau alt gen de 

activități, care sunt membri ai Camerei, vor beneficia de o reducere de 15 % față de tariful 

standard prevăzut de reglementările interne al IBR. 

Puteți consulta oferta standard de cursuri a IBR aici. 

 

 

 PREGĂTIRE PROFESIONALĂ 

6. Posibilitatea efectuării cursurilor de pregătire profesională continuă CAFR 

2020 în platforma e-Learning 

                                         5 aprilie – 10 mai 2021 

 Stimaţi colegi, 

 

Vă informăm că, auditorii financiari, persoane fizice, care nu sunt încă la zi cu cerințele 

de pregătire profesională continuă pe anul 2020, au posibilitatea accesării platformei e-

Learning a CAFR în perioada 5 aprilie 2021 – 10 mai 2021 în vederea vizualizării și 

contorizării acestor cursuri. 

  

Vă reamintim că pentru anul 2020, toate cursurile structurate puse la dispoziție de 

CAFR în platforma e-Learning sunt recunoscute integral ca formare profesională continuă 

structurată de către ASPAAS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.cafr.ro/wp-content/uploads/2021/04/Flyer-cursuri-IBR-mai-iulie-2021-cu-link-uri-si-tarife-standard.pdf
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 DIN AGENDA CAFR 

▪ Activităţi în plan intern 

7. Organizarea examenului de competenţă profesională de către CAFR 

sesiunea aprilie – mai 2021 

În data de 8 mai 2021, CAFR organizează, în sistem online, pe platforma de examinare 

a  ASE Bucureşti, cea de a doua probă a examenului de competență profesională, ”Testul de 

aplicare în practică a cunoștințelor teoretice”.  

  

Pentru mai multe informaţii, puteţi consulta acest link: https://www.cafr.ro/examen-

competenta-profesionala-sesiunea-aprilie-mai-2021/  

 

 

8. Proiect de ordin pentru aprobarea Procedurii de implementare a schemei de ajutor 

de stat instituită prin Ordonanţa de urgenţă nr. 224/2020 privind unele măsuri pentru 

acordarea de sprijin financiar pentru întreprinderile din domeniul turismului şi 

alimentaţiei publice, a căror activitate a fost afectată în contextul pandemiei de COVID-19 

22 aprilie 2021 

 

Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului a organizat în data de 22 

aprilie 2021, la sediul său din Calea Victoriei nr. 152, Bucureşti, şedința publică având ca temă 

dezbaterea proiectului de Ordin de Ministru pentru aprobarea Procedurii de implementare a 

schemei de ajutor de stat instituită prin Ordonanţa de urgenţă nr. 224/2020 privind unele 

măsuri pentru acordarea de sprijin financiar pentru întreprinderile din domeniul turismului 

şi alimentaţiei publice, a căror activitate a fost afectată în contextul pandemiei de COVID-19.  

În contextul bunei colaborări cu Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și 

Turismului, CAFR a fost consultată în elaborarea acestei reglementări, iar organismul nostru 

profesional și-a manifestat totala disponibilitate, participând activ la această inițiativă, 

inclusiv prin constituirea unui grup de lucru la care au participat, pe lângă executivul CAFR 

Clemente Kiss, Carmen Mataragiu și Monica Ștefan. Grupul de lucru astfel constituit a 

propus „Metodologia de lucru pentru auditorii financiari și firmele de audit/experți contabili și 

societăți de expertiză contabilă care vor desfășura activități de verificare/certificare a ajutorului de stat 

sub forma de granturi acordate în temeiul OUG 224/2020” și, a formulat către Ministerul 

Economiei, Antreprenoriatului şi Turismului sugestii şi opinii privind acest act normativ, 

discutate și cu reprezentanții CECCAR, astfel încât să se considere un format unitar/comun 

de abordare în cadrul profesiei noastre. 

CAFR apreciază în acest sens buna colaborare atât cu Ministerul Economiei, 

Antreprenoriatului şi Turismului, cât și cu CECCAR. 

În sprijinul membrilor noștri vom reveni cu recomandări privind abordarea aplicării 

metodologiei de lucru pentru astfel de activități și emiterea raportului de audit. 

https://www.cafr.ro/examen-competenta-profesionala-sesiunea-aprilie-mai-2021/
https://www.cafr.ro/examen-competenta-profesionala-sesiunea-aprilie-mai-2021/
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9. Conferinţa ştiinţifică internaţională  

„Contabilitatea şi finanţele – limbaj universal al afacerilor”  

Ediţia a VI-a, 16 aprilie 2021, online 

 

 

În data de 16 aprilie 2021, Universitatea „Constantin Brâncoveanu” din Piteşti, în 

parteneriat cu Camera Auditorilor Financiari din România şi alte organisme profesionale, 

instituţii de învăţământ şi cercetare, au organizat a VI-a ediţie a Conferinţei ştiinţifice 

internaţionale „Contabilitatea şi finanţele – limbaj universal al afacerilor”.  

Evenimentul s-a desfăşurat în format online şi a inclus cinci secţiuni de lucru, cu 

următoarele teme: 

1. Secţiune specială: Strategii şi politici de dezvoltare regională – Specializarea 

inteligentă – în cadrul proiectului PN-III-P1-1.1-TE-2016-1630 

2. Modelarea sistemelor informatice pentru afaceri 

3. Problemele actuale ale contabilităţii şi auditului financiar 

4. Rolul şi funcţiile finanţelor publice şi private 

5. Sustenabilitate şi informare pentru performanţă economică. 

 

În urma analizei şi selecţiei unor materiale prezentate, autorii acestora beneficiază de 

oportunitatea  de publicare a articolelor în reviste de specialitate precum: Revista Economia 

Contemporană, Revista Audit Financiar şi Revista Practici de Audit. 

 

Pentru toate detaliile privind Conferinţa şi condiţiile de publicare click aici.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.univcb.ro/java_script/uploaded/Prezentarea%20conferintei_AFISC%20%20%202021_2.pdf
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▪ Activităţi în plan extern 

10. Reuniunea Steering Group a Proiectului Common Content  

26 aprilie 2021 

În data de 26 aprilie 2021 a avut loc, în sistem de videoconferință, întâlnirea de lucru a 

Steering Group, structura executivă a Proiectului Common Content - organism internațional 

din care Camera Auditorilor Financiari din România face parte în calitate de membru cu 

drepturi depline.  

Printre principalele puncte de pe agenda întâlnirii s-au numărat: 

- Aprobarea procesului verbal al întâlnirii anterioare, în format online, din 8 februarie 

2021; 

- Aprobarea raportului de auto-evaluare elaborat de CNDCEC Italia; 

- Informări ale activităților derulate la nivelul celor trei grupuri de lucru strategice ale 

Proiectului Common Content (”Conformitate și acreditare”, ”Educație și cadru de referință” 

și ”Vizibilitate”); 

- Actualizare din partea Comitetului de Nominalizări cu privire la anunțul prin care se 

solicită transmiterea de candidaturi pentru poziția de președinte al Proiectului Common 

Content; 

- Informări cu privire la stadiul recunoașterii calificărilor profesionale în Marea 

Britanie, din perspectiva Brexit; 

- Stabilirea unei modalități de colaborare cu Accountancy Europe în domeniul 

educației contabile; 

- Stabilirea următoarei date a întâlnirii Steering Group din vara anului 2021. 

În cadrul acestei reuniuni s-a aprobat în unanimitate modificarea numelui Proiectului 

Common Content, noul nume al acestei structuri va fi Educație Profesională Contabilă 

Europa (Professional Accountancy Education Europe - PAEE). Tranziția către noua denumire 

se va face progresiv, cu parcurgerea următoarelor etape: 

• Publicarea unui comunicat de presă adresat organismelor profesionale 

internaționale și colaboratorilor relevanți; 

• Dezvoltarea unui nou logo;   

• Modificarea adresei site-ului internet;  

• Derularea unei campanii promoționale pentru creșterea vizibilității noului nume și  

informarea publicului. 

Camera Auditorilor Financiari din România a fost reprezentată la întâlnire de Adriana 

Spiridon, şef Compartiment Admitere, Pregătire Continuă şi Stagiari şi de Adriana Lobdă, 

reprezentant al CAFR în cadrul Proiectului Common Content.  
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11. Workshop virtual QAN  

28 aprilie 2021 

 

 

Rețeaua de Calitate a Auditului (Quality Assurance Network) a fost lansată de 

Camera Auditorilor Financiari din România (CAFR) și ICAEW în cadrul evenimentului 

organizat la București în perioada 24-25 februarie 2016, și are scopul de a transmite că 

organismele profesionale la nivel național sunt parteneri cheie ai organismelor de 

supraveghere pentru obținerea auditului de calitate, ca mijloc pentru adăugarea de valoare și 

beneficii companiilor auditate.  

În data de 28 aprilie 2021, a avut loc o întâlnire, 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 şi din 

alte state din Europa Centrală și de Est. 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.  

În cadrul sesiunii de lucru reprezentanții WPK, organismul profesional din Germania, 

a prezentat structura şi modul de organizare şi funcționare a sistemului de asigurare a 

calității în domeniul auditului statutar, iar toate celelalte țări participante au contribuit la 

discuții cu principalele asemănări şi deosebiri în ceea ce priveşte propriile sisteme de 

asigurare a calității. În cadrul discuțiilor, s-au menționat şi principale actualizări la nivel 

național cu privire la legislația aplicabilă şi colaborarea cu organismele  de supraveghere a 

auditului financiar, în urma implementării Directivei 56/2014.   

 Pe ordinea de zi a întâlnirii s-a regăsit şi o analiză a impactului avut de pandemia de 

COVID-19 asupra activităţii de asigurare a calităţii şi modalitatea în care organismele 

profesionale s-au adaptat la condiţiile restrictive impuse de autorităţi. S-a discutat despre  

posibilitatea de derulare a inspecțiilor de calitate în sistem hibrid, atât în sistem față în față, 

cât şi la distanță şi s-au expus proceduri de lucru pe perioada izolării, metode de comunicare 

între inspectorii de calitate şi auditorii financiari, actualizări ale procedurilor de inspecţii, 

tehnologia utilizată pentru a păstra contactul cu auditorii.  

În continuare s-au detaliat problemele întâmpinate de auditorii financiari din diferite 

ţări în activitatea de audit şi s-a discutat despre ameninţările asupra continuităţii companiilor 

auditate şi modul în care auditorii financiari trebuie să analizeze, pe baza raţionamentului 

profesional şi a informaţiilor disponibile, dacă evaluarea entităţii cu privire la continuitate 

este rezonabilă la momentul emiterii raportului de audit.  

La finalul întâlnirii, reprezentanţii organismelor profesionale au discutat cu privire la 

strategia de lucru a QAN pentru perioada 2021-2022, ţinând cont de condiţiile actuale 

generate de pandemie şi s-au stabilit anumite detalii în ceea ce priveşte colaborarea QAN cu 

Comitetul European al Organismelor de Supraveghere în domeniul Auditul (CEAOB).  
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 ACTUALITĂŢI INTERNAŢIONALE 

 

12. Webinar AICPA și CIMA cu tema 

„Schimbarea supravegherii auditului: implicații și cele mai bune practici din Statele 

Unite” 

15 aprilie 2021 

 

În data de  15 aprilie 2021 (16.30 – 18.00 CET), AICPA și CIMA (Asociația Contabililor 

Profesioniști Certificați Internaționali) au găzduit împreună cu Camera Auditorilor Statutari 

din Polonia (PIBR) un webinar intitulat: „Schimbarea supravegherii auditului: implicații și 

cele mai bune practici din Statele Unite”.  

Acest seminar a reprezentat o primă inițiativă comună care se va concentra pe 

schimbul de bune practici cu piața americană pe tema schimbărilor în domeniul 

supravegherii auditului și a implicațiilor sale asupra firmelor de audit și a autorităților de 

reglementare.  

În 2002, AICPA a pierdut o auto-reglementare (N.R. Legea Sarbanes-Oxley din 2002 

(Pub. L. 107-204, 116 Stat. 745, adoptată 30 iulie 2002), de asemenea cunoscut sub numele de 

Actul Contabilităților Companiilor Publice de reformă și de protecție a investitorilor (în Senatul 

Statelor Unite ale Americii) și Actul corporativ și de audit al răspunderilor și responsabilităților (în 

Camera Reprezentanților a Statelor Unite ale Americii). Atunci a fost creat  PCAOB (Grupul 

Operativ pentru Consiliul de Supraveghere a Contabilității Companiilor Publice) pe piața 

americană. Aceasta a fost o mare schimbare în SUA, determinată de scandalurile ENRON și 

WorldCom, care au generat numeroase probleme pentru firmele de audit, precum și pentru 

AICPA și PCAOB atunci când au stabilit colaborarea.  

Panelul de discuții a fost moderat de: Jakub Bejnarowicz, director regional, Europa, 

Asociația Contabililor Profesioniști Certificați Internaționali (AICPA și CIMA).  
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▪ Studii, opinii, articole 

13. Drumul către digital: care sunt obstacolele pentru IMM-uri și PMM? 

Accountancy Europe 

 

Nevoia digitalizării IMM-urilor este mai presantă ca niciodată. Pandemia COVID 19 a 

întărit cazul digitalizării IMM-urilor, arătând modul în care modelele de afaceri digitalizate 

pot favoriza reziliența IMM-urilor. Digitalizarea ajută la diversificarea modelului de afaceri, 

la îmbunătățirea eficienței și la stimularea concurenței cu colegii IMM-urilor și companiile 

mai mari.  

Digitalizarea facilitează, de asemenea, inovația și designul de servicii noi și unice, care 

permite companiilor să crească și să prospere. Dar care sunt principalele provocări pentru 

digitalizarea IMM-urilor și cum ar trebui să se pregătească practicienii contabili mici și 

mijlocii (SMP) pentru a-și ajuta clienții IMM-urilor? Accountancy Europe a solicitat 39 de 

lideri și reprezentanți ai organelor membre, care au experiență directă în lucrul cu IMM-urile 

sau care se ocupă de politicile IMM-urilor din țările lor. 

 

Materialul integral se găseşte aici 

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

 

 

14. Etică, tehnologie și profesionistul contabil în era digitală 

Christopfer Arnold - Head of SME/SMP and Research, IFAC 

 

Schimbarea este aici - și urmează mai multe - pentru profesia de contabil. Noile 

tehnologii determină această schimbare. Nu este nimic nou: profesia s-a adaptat și a prosperat 

în ultimul secol al revoluției tehnologice. Dar succesul nu este un lucru dat. Profesia va atinge 

succesul numai cu răspunsuri amănunțite și fiind atentă la provocările de astăzi și pregătirea 

pentru cele viitoare. 

Importanța eticii în activitatea profesioniștilor contabili nu se va schimba odată cu 

vremurile, dar aplicarea fundamentului profesiei în etică va lua diferite forme. Pe măsură ce 

economiile și societățile întregi se digitalizează, funcțiile de finanțare, în mod tradițional cu 

date complexe pentru profesionistul contabil, ating un nivel de complexitate care, în multe 

cazuri, depășeşte nivelul de instruire al profesionistului. Drept urmare,așteptările pentru 

profesie continuă să crească, iar competențele de bază ale contabililor individuali vor trebui 

să evolueze pentru a rămâne relevante. 

 

Pentru materialul integral click aici 

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

 

https://www.accountancyeurope.eu/wp-content/uploads/Road-to-digital-what-are-the-obstacles-for-SMEs-and-SMPs.pdf
https://www.accountancyeurope.eu/
https://www.ifac.org/knowledge-gateway/supporting-international-standards/discussion/ethics-technology-and-professional-accountant-digital-age
https://www.ifac.org/
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 NOUTĂŢI EDITORIALE 

15. Revista Practici de Audit nr. 4/2020 

 

Din sumar: „Secolul al XXI-lea va fi digital sau, nu va fi deloc” – editorial; IMM-

urile – Cheia schimbărilor viitoare a mediului de business”; „De unde pornim cu 

ajustările preţurilor de transfer pentru anul 2020?”; „Activitatea de audit, 100% 

digitală”; „IPSAS 24 – Prezentarea informaţiilor privind bugetul în situaţiile 

financiare”; „Scurtă prezentare a Normelor de aplicare a prevederilor Legii nr. 129 din 

2019 pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului”; „Rolul 

EFAA şi al practicienilor mici şi mijlocii în avertizarea timpurie a IMM-urilor”. 

 

 

 

 
 

 

 


