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 ŞTIRILE EDIŢIEI 

1. Delegarea către CAFR a atribuţiei privind organizarea testului de verificare  

a cunoştinţelor pentru accesul la stagiu 

 

Avem deosebita plăcere să vă informăm că ASPAAS a delegat către CAFR atribuția 

privind organizarea testului de verificare a cunoștințelor pentru accesul la stagiu. 

Astfel, în Monitorul Oficial al României nr. 311 din data de 26 martie 2021 a fost 

publicat Ordinul președintelui Autorității pentru Supravegherea Publică a Activității de 

Audit Statutar nr. 94 din data de 22 martie 2021, pentru delegarea atribuției privind 

organizarea testului de verificare a cunoștințelor pentru accesul la stagiu. Atribuția 

prevăzută a fost delegată pentru o perioada de 1 an, cu posibilitatea reînnoirii delegării, în 

condițiile prevăzute de Legea nr. 162/2017. 

Vă asigurăm că vom depune toate eforturile necesare pentru a îndeplini cu 

profesionalism și această activitate delegată organismului nostru profesional.  

În scurt timp vor fi publicate și normele privind organizarea și desfășurarea testului de 

verificare a cunoștințelor pentru accesul la stagiu și urmează să revenim cu informații 

ulterioare în acest sens. 

2. Organizarea examenului de competenţă profesională de către CAFR 

sesiunea aprilie – mai 2021 

 

În baza delegării primite de la ASPAAS, CAFR va organiza examenul de competență 

profesională, sesiunea aprilie – mai 2021.  

În perioada 01 – 12 martie 2021 au avut loc înscrierile la examenul de competență, atât 

la sediul central al CAFR din București, cât și la sediile reprezentanțelor regionale ale CAFR, 

primindu-se dosare de înscriere prin poștă și curier.  

În data de 22 martie 2021 a fost publicată pe site-ul www.cafr.ro „Lista candidaților 

înscriși la examen”. 

Prima probă a examenului de competență profesională se va susține în data de 3 

aprilie 2021, iar cea de a doua probă în data de 8 mai 2021. 

În data de 1 aprilie a.c., cu două (2) zile înainte de data susținerii primei probe a 

examenului de competență (online), pe platforma de examinare a Academiei de Studii 

Economice, candidații pot participa la o sesiune online de instruire privind desfășurarea 

examenului și utilizarea platformei de examinare, prin aplicația Zoom. Cu această ocazie, 

candidații vor putea testa platforma de examinare online.ase.ro, prin parcurgerea unei 

simulări de examen. 

 

Mai multe informații despre această sesiune a examenului de competență 

profesională sunt disponibile în secțiunea dedicată examenului de pe site-ul CAFR: 

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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3. Convocarea Conferinței Camerei Auditorilor Financiari din România în 

data de 17 aprilie 2021 

 

Camera Auditorilor Financiari din România, persoană juridică autonomă, înființată, 

organizată şi funcționând ca organizație profesională de utilitate publică fără scop 

patrimonial, în baza art. 5 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 75/1999 

privind activitatea de audit financiar, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

cu sediul în București, Str. Sirenelor nr. 67-69, Sector 5, cod de identificare fiscală 12137045 

(„Camera” sau „CAFR”) transmite următorul anunț: 

Consiliul Camerei, în conformitate cu dispozițiile art. 5 din Regulamentul de 

organizare şi funcționare a CAFR aprobat prin Hotărârea Conferinței Camerei nr. 2/2018 

(ROF CAFR), 

  

                                     CONVOACĂ 

Conferința Camerei Auditorilor Financiari din România („Conferinţa”) organizată prin 

vot la distanță în data de 17 aprilie 2021 ora 10:00 prin platforma e-learning a Camerei. 

Logarea la platforma e-learning a Camerei se va face în intervalul 09:30 – 10:00. 

La Conferința organizată prin vot la distanță participă şi pot avea drept de vot doar 

membrii Camerei înscriși în Lista finală a membrilor Camerei cu drept de vot la Conferința 

CAFR organizată prin vot la distanță în data de 17 aprilie 2021, care și-au îndeplinit obligațiile 

către Cameră la termenele stabilite conform art. 4 din Normele 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 din 28 ianuarie 2021. 

Ordinea de zi a Conferinței este următoarea: 

1. Prezentarea și dezbaterea următoarelor materiale: 

a) raportul anual de activitate al Consiliului Camerei pentru anul 2020; 

b) situațiile financiare anuale ale Camerei la data de 31 decembrie 2020; 

c) raportul auditorului statutar al Camerei asupra situațiilor financiare ale Camerei 

încheiate la 31 decembrie 2020; 

d) execuția bugetului de venituri și cheltuieli pentru exercițiul financiar încheiat la data 

de 31 decembrie 2020; 

e) bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2021; 

f) programul de activitate al Consiliului Camerei pentru anul 2021; 

g) strategia Consiliului Camerei aferentă perioadei 2021-2023. 

2. Aprobarea raportului anual de activitate al Consiliului Camerei pentru anul 2020; 

3. Aprobarea situațiilor financiare anuale ale Camerei la data de 31 decembrie 2020; 

4. Aprobarea execuției bugetului de venituri și cheltuieli pentru exercițiul financiar 

încheiat la data de 31 decembrie 2020; 

5. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2021; 

https://www.cafr.ro/wp-content/uploads/2021/03/Lista-finala-a-membrilor-CAFR_Conferinta-aprilie-2021.pdf
https://www.cafr.ro/wp-content/uploads/2021/03/Lista-finala-a-membrilor-CAFR_Conferinta-aprilie-2021.pdf
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6. Aprobarea programului de activitate al Consiliului Camerei pentru anul 2021; 

7. Aprobarea strategiei Consiliului Camerei aferentă perioadei 2021-2023; 

8. Diverse. 

În cazul neîndeplinirii condițiilor de validitate de către Conferința Camerei 

Auditorilor Financiari din România, conform art. 6 alin (1) din ROF-ul CAFR, se aprobă a 

doua convocare la data de 17 aprilie 2021, cu aceeași ordine de zi, la interval de o oră faţă 

de prima convocare. 

Pentru informații suplimentare privind organizarea Conferinței, vă rugăm să vă 

adresați Camerei prin email, la adresa conferinta@cafr.ro sau telefonic, la numerele 

031.433.59.46 sau 0749.011.145. 

 

4. Desemnarea preşedintelui Consiliului Superior al ASPAAS 

26 martie 2021 

La sfârșitul lunii martie 2021 a avut loc prima şedință a Consiliului Superior al 

Autorității pentru Supravegherea Publică a Activităţii de Audit Statutar (ASPAAS) de la 

preluarea noului mandat.  

Astfel, în data de 26 martie 2021 membrii Consiliului superior al ASPAAS s-au întâlnit 

în prima lor ședință de lucru și, printre punctele discutate, s-a aflat și desemnarea 

președintelui Consiliului Superior al ASPAAS.  În urma votului exprimat a fost ales 

președinte, pentru un mandat de 1 an, prof. univ. dr. Adriana Duțescu, reprezentantul CAFR 

în Consiliul superior al ASPAAS. 

Din Consiliul Superior al ASPAAS mai fac parte: Ioana Șerban (Ministerul Justiției), 

Iulian Ardeleanu (Ministerul Finanțelor Publice), Francesca Magdalena Rainof (Autoritatea 

de Supraveghere Financiară), Nicolae Grigore (Banca Naţională a României) și Cristian 

Vasile Stroiu (Camera de Comerț a României).  

Precizăm că, rolul Consiliului superior al ASPAAS este unul consultativ și, sprijină 

prin puncte de vedere și opinii activitatea profesională a ASPAAS. 
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 INFORMATIV PROFESIONAL 

                   5. Regulamentul  privind înregistrarea entității raportoare în evidențele 

ONPCSB 

 

Vă informăm că în Monitorul Oficial, Partea I nr. 270 din 18 martie 2021 a fost publicat 

Ordinul ONPCSB nr. 47/12.03.2021 pentru aprobarea Regulamentului privind înregistrarea 

entităţii raportoare în evidenţele ONPCSB. 

Acest regulament stabilește modul de înregistrare a entităților raportoare în evidențele 

Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor, prin intermediul aplicației 

„Sistemul electronic de transmisie de date” în vederea obținerii contului de raportor necesar 

transmiterii rapoartelor prevăzute la art. 6 și 7 din Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea și 

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

completarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare, denumită în 

continuare Lege. 

 

Pentru a consulta documentul integral click aici. 

 

6. Combaterea spălării banilor: Afaceri în dificultate 

Nou document de îndrumare IFAC & ICAEW 

IFAC și ICAEW au publicat cel de al 6-lea document al seriei privind Combaterea 

spălării banilor: Afaceri în dificultate.  

Pentru a putea accesa documentul accesați următorul link. 

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 practicienii mici și mijlocii (SMP) și contabilii mai puțin familiarizați cu AML, 

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

informațiilor sau o referință rapidă. 

Cea de-a șasea parte analizează întreprinderile care se confruntă cu dificultăți 

financiare și cu riscul crescut pe care un profesionist contabil îl poate întâmpina pentru a 

facilita din greșeală spălarea banilor. 

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. 

 

 

https://lege5.ro/Gratuit/gmztsnrvha4a/legea-nr-129-2019-pentru-prevenirea-si-combaterea-spalarii-banilor-si-finantarii-terorismului-precum-si-pentru-modificarea-si-completarea-unor-acte-normative?pid=290439785&d=2021-03-19#p-290439785
https://lege5.ro/Gratuit/gmztsnrvha4a/legea-nr-129-2019-pentru-prevenirea-si-combaterea-spalarii-banilor-si-finantarii-terorismului-precum-si-pentru-modificarea-si-completarea-unor-acte-normative?pid=290439795&d=2021-03-19#p-290439795
http://www.onpcsb.ro/pdf/O47ier.PDF
https://www.ifac.org/knowledge-gateway/developing-accountancy-profession/publications/anti-money-laundering-basics-installment-6-businesses-difficulty?utm_source=IFAC+Main+List&utm_campaign=bccc4386b4-SMP_Survey_Email_to_MBs_11_3_2016_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_cc08d67019-bccc4386b4-80354981
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7. Funcția de audit independent impusă de Legea nr. 129/2019 în scopul testării 

politicilor sau normelor interne de administrare a riscurilor de spălare a banilor 

 

Stimați colegi, 

Vă aducem în atenție prevederile art. 24 alin. (2) din Legea nr.129/2019 pentru 

prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, precum şi pentru 

modificarea şi completarea unor acte normative, care stabilește că: „în funcţie de dimensiunea 

şi natura activităţii, entităţile raportoare au obligaţia de a asigura o funcţie de audit 

independent în scopul testării politicilor, normelor interne, mecanismelor şi procedurilor 

prevăzute la alin. (1)” 

În completarea comunicatului nostru din data de 03 Martie 2021, vă informăm că în 

Monitorul Oficial, Partea I, nr.240/9 martie 2021 au fost publicate „de aplicare a prevederilor 

Legii nr. 129/2019 pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, 

precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, pentru entităţile 

supravegheate şi controlate de Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor”, 

aprobate prin Ordinul nr.37/2 martie 2021, emis de Președintele ONPCSB, prin care se 

modifică criteriile privind obligativitatea pentru entitățile reglementate de a asigura funcția 

de audit independent. 

Astfel, articolul 9 din Normele menționate prevede: „În aplicarea art. 24 alin. (2) din 

Lege, entităţile reglementate au obligaţia de a asigura o funcţie de audit independent în 

scopul testării eficienţei şi modalităţilor concrete de aplicare a politicilor, normelor, 

procedurilor şi mecanismelor prevăzute la art. 8 alin. (1), atunci când, în ultimul exerciţiu 

financiar încheiat, depăşesc cel puţin două dintre următoarele criterii: 

a) total active: 16.000.000 lei; 
b) total cifră de afaceri netă: 32.000.000 lei; 

c) numărul mediu de salariați: 50.” 

 

Pentru a evita sancțiunile prevăzute de Legea nr. 129/2019, este necesar ca fiecare 

membru al CAFR, în calitate de entitate raportoare potrivit Legii nr. 129/2019, care se 

încadrează în criteriile mai sus menționate să asigure o funcție de audit independent în 

scopul testării politicilor, normelor interne, mecanismelor şi procedurilor de administrare a 

riscurilor de spălare a banilor şi de finanţare a terorismului . 

Totodată, vă recomandăm să îi informați pe clienții dumneavoastră de audit, în 

măsura în care se încadrează în dispozițiile art. 9 din Norme, mai sus menționate, cu privire 

la cerințele Legii nr. 129/2019 referitoare la obligativitatea acestui serviciu de audit. 

Precizăm că în urma acestei activități, auditorul financiar va emite un Raport de audit 

distinct. 

Pentru a consulta reglementarea emisă de ONPCSB accesați următorul link. 

 

https://www.cafr.ro/wp-content/uploads/2021/03/Norme-de-aplicare-a-Legii-129-din-2019.pdf
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8. Accountancy Europe lansează proiectul privind sistemele fiscale durabile 

Sistemele noastre fiscale actuale se luptă să țină pasul cu noile modele de afaceri, 

îmbătrânirea demografică și mobilitatea contribuabililor. Criza sanitară generată de 

Coronavirus, urgența climatică și stresul social au agravat aceste dificultăți. 

Accountancy Europe (AE) consideră că este momentul să analizeze modul în care 

sistemele fiscale trebuie schimbate pentru a face față provocărilor viitoare privind finanțarea 

și pentru a contribui la dezvoltarea unei economii durabile. 

Astfel, AE solicită experților în materie de fiscalitate să își împărtășească opiniile cu 

privire la schimbările necesare pentru ca sistemele fiscale să fie adaptate viitorului. Apelurile 

la contribuții vor fi efectuate pe o bază tematică – primul subiect abordat este: impozitele și 

mediul.  

Invităm experții în acest domeniu să își prezinte contribuția până la 30 iunie 2021 la 

adresa paul@accountancyeurope.eu  pentru a contribui la promovarea dezbaterii politice în 

acest domeniu. 

  

Prezentarea proiectului poate fi accesată aici.  

Prefața acestui proiect aparține lui Benjamin Angel (director impozite directe la 

Comisia Europeană) și lui Paul Tang (europarlamentar, președintele Comisiei FISC din 

Parlamentul European). 

 

9. „Guvernanța corporativă – un plus pentru succesul afacerii tale” 

Curs organizat de Asociaţia Administratorilor Independenţi 

16 martie – 8 aprilie 2021 

 

În perioada 16 martie – 8 aprilie Asociația Administratorilor Independenți (AAI) 

organizează cursul-pilot cu tema „Guvernanța corporativă – un plus pentru succesul afacerii 

tale”, pe platforma Zoom. 

Membrii CAFR beneficiază de un discount de 40% din prețul cursului prin 

transmiterea unui email cu detaliile lor privind calitatea de membru CAFR la adresa de e-

mail: office@administratorindependent.ro. 

Cursul se adresează tuturor persoanelor care se află în poziția de administrator 

unic/membru în Consiliul de Administrație într-o companie, precum și celor care aspiră la 

aceste poziții. De asemenea, se adresează acționarilor în societățile pe acțiuni (S.A.-uri) sau 

asociaților societăților cu răspundere limitată (SRL-uri) care intenționează să treacă la 

următoarea etapă de dezvoltare și au nevoie de un Consiliu de Administrație. 

mailto:paul@accountancyeurope.eu
https://www.accountancyeurope.eu/wp-content/uploads/Sustainable-Tax-Cover-Paper-Accountancy-Europe_March-2021-1.pdf
mailto:office@administratorindependent.ro
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Cursul este structurat în 5 module (16 ore în total), iar lectorii sunt specialiști în 

domeniul guvernanței corporative, precum și practicieni experimentați în materie, dornici să 

vă transmită cunoștințe legate de administrarea societăților private și de stat. 

 

Pentru agenda completă, detalii despre lectori și modalitatea de înscriere, vă rugăm să 

accesați website-ul AAI, iar dacă aveți nevoie de clarificări cu privire la procesul de înscriere 

sau de orice alte informații, vă rugăm să vă adresați în scris, la adresa de e-mail: 

office@administratorindependent.ro . 

 

 

 

 
 DIN AGENDA CAFR 

▪ Activităţi în plan intern 

10. Evenimente şi întâlniri de lucru 

10.1 UPLR – partener al mediului de afaceri și al instituțiilor statului 

 

În data de 10 martie 2021, la sediul central al CAFR, a avut loc Adunarea Generală a 

Uniunii Profesiilor Liberale din România. La evenimentul prezidat de către conf. univ. dr. 

Gheorghe Ialomițianu, președinte UPLR şi prim-vicepreşedinte al CAFR, a participat și 

Adrian Popescu, președintele Camerei, care a asigurat UPLR de întreaga susținere a CAFR în 

proiectele pe care urmează să le promoveze. 

Au fost prezentate și aprobate Raportul de activitate al Uniunii Profesiilor Liberale din 

România pentru perioada 1 ianuarie - 31 decembrie 2020, situațiile financiare aferente anului 

2020 (bilanț, balanță), Programul de activitate al Uniunii Profesiilor Liberale din România 

pentru anul 2020-2021, precum și Prioritățile Uniunii Profesiilor Liberale din România pentru 

anul 2021. 

Invitată, de asemenea, la eveniment, Valentina Saygo, secretar de stat în cadrul 

Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului a reliefat faptul că, a fost deja 

demarată colaborarea cu membrii profesiilor liberale atât în ceea ce privește granturile pentru 

HORECA, cât și prin participarea reprezentanților acestora la prima ședință a Grupului de 

lucru unități raportoare  - spălarea banilor, un subiect de mare actualitate pentru 

profesioniștii liberali cărora le incumbă această obligație. Întrucât în cadrul Ministerului nu 

există o direcție sau un serviciu destinat profesiilor liberale, Valentina Saygo a precizat că 

dorește să pună bazele unui asemenea departament și așteaptă propuneri legate de 

organizarea acestuia, astfel încât relațiile stabilite să se bazeze pe reciprocitate și, a solicitat 

atât din partea UPLR, cât și a fiecărei profesii liberale în parte colaborare și implicare prin 

prezentarea obiectivelor și problemelor pe care le au, pentru a fi incluse în agenda de lucru și  

acordare a sprijinului necesar. 

https://www.administratorindependent.ro/cursuri
mailto:office@administratorindependent.ro
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Astfel, președintele UPLR a menționat că debirocratizarea este o măsură așteptată de 

toți profesioniștii liberali, precum și de către mediul de afaceri, iar membrii profesiilor liberale 

pot să devină un partener de bază al Ministerului, întrucât în activitatea lor se lovesc de 

aceste obstacole. De asemenea, Gheorghe Ialomițianu a sugerat punerea la dispoziția 

Ministerului a expertizei de care dispun profesioniștii liberali, inclusiv în privința digitalizării 

și implicarea profesiilor liberale în implementarea de reforme, în analizarea proiectelor 

actelor normative ținând cont de expertiza pe care membrii acestora o posedă. Unul dintre 

cele mai importante obiective pentru perioada următoare va fi revenirea Uniunii Profesiilor 

Liberale din România în cadrul Consiliul Economic și Social. 

Parteneriatul cu profesiile liberale reprezintă un factor important în reducerea 

birocrației și îmbunătățirea legislației, întrucât prin legătura cu reprezentanții mediului de 

afaceri, UPLR poate reprezenta interfața între mediul de afaceri – guvern și ministere. 

În cadrul intervenției sale, av. Cătălin-Daniel Fenechiu, vicepreședinte al UPLR, 

reprezentând Uniunea Națională a Barourilor din România a propus crearea unui Grup de 

lucru în cadrul Uniunii Profesiilor Liberale din România, care să evalueze amploarea 

situațiilor în care profesioniștii liberali sunt condamnați pentru exercitarea profesiei lor, 

deoarece este nevoie de apărarea independenței profesiilor liberale prin mobilizare și 

solidaritate din partea tuturor profesioniștilor liberali. 

În punerea în aplicare a Programului de activitate al Uniunii Profesiilor Liberale din 

România pentru anul 2020-2021 a fost enunțată participarea reprezentanților UPLR la 

elaborarea proiectelor de acte normative referitoare la fiscalizarea profesiilor liberale, inclusiv 

inițierea unei analize privind oportunitatea introducerii în Codul fiscal a posibilității ca, în 

cazul impozitului pe venit aplicabil pentru veniturile independente, să fie utilizate prevederi 

similare cu cele aplicabile în cazul veniturilor din drepturi de proprietate intelectuală, prin 

deducerea unei cote forfetare de 40% (exemplu: venitul net să se determine prin deducerea 

din venitul brut a cheltuielilor determinate prin aplicarea cotei forfetare de 40% asupra 

venitului brut). Pentru a demara o asemenea inițiativă, se va apela la expertiza prim-

vicepreședintelui UPLR, Dan Manolescu. 

 
 

10.2 În data de 25 martie a avut loc Adunarea generală a Asociaţiei Facultăţilor de 

Economie din România (AFER), în format online şi la care, CAFR a fost reprezentată de 

preşedintele Adrian Popescu. În cadrul evenimentului s-au desfăşurat alegeri pentru funcţia 

de preşedinte al asociaţiei, în urma cărora prof. univ. dr. Nicolae Istudor a fost reales pentru 

această calitate. 

  

10.3 În data de 29 martie a fost a fost organizată o întâlnire de lucru între reprezentanţii 

conducerilor CAFR şi ONPCSB discuţiile vizând aplicabilitatea Legii nr. 129/2019, privind 

funcţia de audit independent. Conducerea Camerei a fost reprezentată la întâlnire de 

preşedintele Adrian Popescu. 
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11. Ziua internaţională a femeii 
 

În data de 8 Martie 2021, cu ocazia Zilei internaţionale a femeii, preşedintele 

CAFR, Adrian Popescu a adresat un mesaj de felicitare tuturor colegelor din profesie, 

într-o înregistrare video.  În acelaşi timp, materialul include şi un interviu cu Madeline 

Alexander, unul dintre fondatorii CAFR și auditorul financiar cu numărul ,,36’’ din 

România.  

,,Când m-a angajat pe mine primul partener de audit, aveam 22 de ani și mi-a spus: ,,nu 

îți ofer numai o carieră, îți dau o licență pe viață și cred că a avut dreptate’’. Cu studiile făcute 

în SUA și devenită auditor financiar în Statele Unite, doamna Alexander a revenit în 

anul 1998 în România și, de atunci, a fost în permanență alături de profesie și de 

CAFR. ,,Ar trebui să celebrăm mai mult unde suntem acum, să reflectăm și să înțelegem că 

pașii care au fost făcuți au fost enormi. Suntem un pilon de încredere pentru raportarea 

financiară și pentru economia României’’, a concluzionat doamna Alexander arătând și că 

nevoia enormă de auditori interni reprezintă acum o oportunitate excepțională pentru 

tinerii care doresc în prezent ,,o licență pentru viață’’. 

 

Înregistrarea video se găseşte aici 

 

 

12. Seminar de instruire CAFR – ONPCSB 

17 martie 2021 

 

În data de 17 martie 2021, prin intermediul platformei ZOOM, a avut loc  

Seminarul de instruire organizat de Camera Auditorilor Financiari din România 

(CAFR) în colaborare cu Oficiul National de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor 

(ONPCSB). 

Temele  prezentate s-au axat pe Evaluarea riscurilor și măsuri de cunoaștere a 

clientelei și Indicatori de suspiciune și tipologii de SB/FT. 

Lectorii din partea ONPCSB au fost Ileana Totolici - analist financiar în cadrul 

Direcției de Supraveghere și Control și Bogdan Mușat - analist financiar in cadrul 

Direcției de Analiză și Prelucrarea Informațiilor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.cafr.ro/
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13. Webinar gratuit organizat de CAFR 

19 martie 2021 

 

În data de  19 martie 2021, CAFR a organizat, online pe platforma ZOOM, un webinar 

gratuit cu tema "Utilizarea unei aplicații informatice în activitatea de audit”. 

Webinarul s-a derulat pentru auditorii financiari din:  

- zona de dezvoltare Nord-Vest (Alba, Bihor, Bistrița-Năsăud, Cluj, Maramureş, Satu 

Mare, Sălaj); 

- zona de dezvoltare Centru (Braşov, Covasna, Harghita, Mureş, Prahova, Sibiu). 

 

 

 

14. Întâlniri profesionale organizate de reprezentanţe 

Timişoara, 18 martie 2021 

 

În data de 18 marte 2021, reprezentanţa CAFR de la Timişoara a organizat în format 

online, o întâlnire profesională pentru auditorii financiari din zona arondată, cu tema 

„Aspecte practice privind misiunile de audit intern”. 

Subiectul a fost prezentat de Daniel Iovescu – Partner, ABA Management&Associated 

Business Auditors, iar capitolele principale abordate au fost: 

 

- Cadrul legal aplicabil; 

- Rolul auditului intern; 

- Auditul intern şi guvernanţa corporativă; 

- Planul de audit intern; 

- Iniţierea misiunii de audit intern; 

- Derularea misiunii de audit intern; 

- Raportul de audit intern; 

- Dosarul de audit intern. 
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 ACTUALITĂŢI INTERNAŢIONALE 

▪ Resurse informative internaţionale privind impactul pandemiei de COVID 19 

15. Frauda și continuarea activităţii: restabilirea încrederii publice în ecosistemul de 

raportare financiară  

Hilde Blomme, Accountancy Europe 

Hilde Blomme, director general adjunct al Accountancy Europe și lider al echipei de 

expertiză profesională, a prezentat membrilor IWP recomandările Accountancy Europe 

pentru a consolida ecosistemul de raportare financiară în ceea ce privește frauda și 

continuarea activității.  

Când o companie se prăbușește, toate părțile interesate sunt afectate, de la angajați la 

investitori și, în cele din urmă, erodează încrederea publicului în piețele financiare. Criza 

COVID-19 a sporit și mai mult presiunea și a făcut companiile mai vulnerabile la fraude și 

eșecuri corporative.  Acest lucru a determinat Accountancy Europe să emită două publicații 

(și rezumatele acestora) cu recomandări pentru consolidarea ecosistemului de raportare 

financiară, concentrate pe:  

- Continuarea activităţii 

- Frauda 

Problemele privind frauda și continuitatea activității sunt deseori corelate. Frauda 

poate amenința capacitatea unei companii de a continua activitatea; deteriorează încrederea 

investitorilor în companie și poate duce la eșecul acesteia. În acelaşi timp, comportamentul 

fraudulos poate avea drept scop ascunderea problemelor financiare reale ale unei companii.  

Auditorii și toate celelalte părți interesate din ecosistemul de raportare financiară 

(consiliile și conducerea companiilor, legiuitorii, stabilitorii de standarde, autoritățile de 

reglementare, autoritățile de supraveghere publică) sunt esențiale pentru îmbunătățirea 

rezilienței raportării financiare.  

Pandemia a demonstrat că este imposibil să se prevină toate eșecurile corporative. Cu 

toate acestea, un ecosistem de raportare financiară mai puternic ar putea permite entităților să 

adopte în timp util măsuri preventive sau să gestioneze mai bine consecințele acestora. 

 

Pentru materialul integral click aici 

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

 

 

 

 

 

 

 

https://www.accountancyeurope.eu/audit/fraud-and-going-concern-restoring-public-trust-in-the-financial-reporting-ecosystem/
https://www.accountancyeurope.eu/
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▪ Studii, opinii, articole 

16. Profesioniştii contabili sunt nucleul proprietăţii intelectuale a IMM-urilor 

Podcast cu Andreea Di Carlo  şi Ingge Bufolo – Oficiul de Proprietate Intelectuală al 

Uniunii Europene  

 

Nucleul fiecărei afaceri îl reprezintă ideile, conceptele și cunoștințele sale. Protejarea 

acestei proprietăți intelectuale (PI) este standard pentru companiile mari, dar este, adesea, 

încă un mister pentru IMM-uri.  

În acest episod, vorbim cu Oficiul de Proprietate Intelectuală al Uniunii Europene 

(EUIPO), a cărui misiune este de a ajuta companiile să își înregistreze PI-ul. Andrea Di Carlo, 

director executiv adjunct și Inge Buffolo, director al departamentului clienți, ne explică de ce 

atât de puține IMM-uri își protejează PI-ul și cum poate fi soluția acestei probleme noul 

program EUIPO „Idei pentru afaceri”. 

 

Pentru podcast click aici 

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

17. Noțiuni introductive despre noile standarde de management al calității IAASB: 

prezentare generală 

Andrew Brathwaite şi Christopher Arnold 

 

La finalul anului 2020, Comitetul internațional pentru standarde de audit și asigurare 

(IAASB) a atins încă o etapă majoră în lansarea noilor sale standarde de management al 

calității, care ridică ștacheta pentru managementul calității profesiei în întreaga lume. Cele 

trei standarde corelate consolidează și modernizează modul în care firmele abordează 

managementul calității: 

▪ Standard internațional privind managementul calității 1, managementul calității 

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

de asigurare sau servicii conexe (ISQM 1);  

▪ Standard internațional privind managementul calității 2, evaluări ale calității 

angajamentului (ISQM 2);  

▪ Standard internațional privind auditul 220 (revizuit), managementul calității pentru 

un audit al situațiilor financiare (ISA 220 revizuit). 

Prin aceste standarde, IAASB abordează un mediu în evoluție și din ce în ce mai 

complex, incluzând așteptările tot mai mari ale părților interesate și nevoia de sisteme de 

management al calității care să fie pro-active și adaptabile.  

Noua paradigmă, acum centrată pe managementul calității, va permite o abordare pro-

activă bazată pe riscuri și angajamente de calitate superioară. 

Pentru toate detaliile click aici 

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

https://www.accountancyeurope.eu/professional-matters/accountants-are-the-key-for-ip/
https://www.accountancyeurope.eu/
https://www.ifac.org/knowledge-gateway/supporting-international-standards/discussion/getting-started-new-iaasb-quality-management-standards-overview
https://www.ifac.org/
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18. Evoluții recente în asigurarea extinsă a raportării externe 

Dr. Donna L. Street, Dr. Joanna Krasodomska, Roger Simnett 

 

Materialul trece în revistă două articole academice însoțitoare publicate recent în 

secțiunea „Perspective instituționale” din Journal of International Financial Management and 

Accounting care oferă împreună o evaluare contemporană și cuprinzătoare a peisajului de 

asigurare a raportării externe extinse (EER).  

Articolele documentează în mod clar un moment actual considerabil legat de EER și 

asigurarea acestuia. Articolele au rolul să informeze toate părțile interesate, inclusiv 

practicienii de asigurare, utilizatorii EER, stabilitorii de standarde, autoritățile de 

reglementare și academicienii cu privire la evoluțiile majore și ideile de interes învățate dintr-

o revizuire a literaturii academice în plină dezvoltare. 

 

Articolul poate fi accesat aici 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

https://www.ifac.org/who-we-are/leadership/dr-donna-l-street
https://www.ifac.org/who-we-are/leadership/dr-joanna-krasodomska
https://www.ifac.org/bio/roger-simnett
https://www.ifac.org/knowledge-gateway/supporting-international-standards/discussion/recent-developments-extended-external-reporting-assurance
https://www.ifac.org/

