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 ŞTIRILE EDIŢIEI 
 

1. Al VII-lea Congres al profesiei de auditor financiar din România 

„Modernizarea profesiei de auditor financiar în contextul actualelor provocări globale” 

București, 29 Octombrie 2021  

Eveniment virtual 

 

Vă reiterăm invitaţia de a participa la a VII-a ediţie a Congresului profesiei de auditor 

financiar din România, care va fi organizat de CAFR în data de 29 octombrie 2021, în format 

online. Tema din acest an a evenimentului, cu participare internaţională, este „Modernizarea 

profesiei de auditor financiar în contextul actualelor provocări globale”.  

Misiunea acestui Congres este de a reuni lideri din domeniul financiar, reglementatori, 

auditori și lideri de afaceri într-un eveniment de afaceri de clasă globală, cu o tematică ce 

excede actualitatea. 

În cadrul lucrărilor ne propunem să sărbătorim diferite culturi, să recunoaștem 

reperele-cheie și să stabilim împreună un plan pentru viitorul auditului. 

Al VII-lea Congres al profesiei de auditor financiar din România va analiza modul în 

care universul auditului este în continuă schimbare, direcțiile în care se îndreaptă și impactul 

schimbărilor societale asupra profesiei, conectând teme de actualitate. 

Evenimentul se adresează auditorilor financiari şi stagiarilor în profesie, părţilor 

interesate şi altor utilizatori ai informaţiilor rezultate din raportul de audit, autorităţilor de 

reglementare şi, nu în ultimul rând, mediului academic.  

Lucrările se vor desfăşura în cadrul a două sesiuni plenare şi trei ateliere, după cum 

urmează: 

  

Sesiunea plenară 1: „Conectarea profesiei de auditor la noua normalitate” 

Sesiunea plenară 2: „Etica profesională într-o lume construită digital” 

Atelierul 1: „Perspective asupra problemelor curente în domeniul auditului” 

Atelierul 2: „Calitatea auditului în practică” 

Atelierul 3: „Profesia de auditor financiar în laboratorul cercetării ştiinţifice” 

 

Vă invităm să vă înscrieți pentru a participa la Congres până la data de 31 august 2021, 

pentru a profita de taxa de înscriere de 250 lei. Pentru înscrierile efectuate ulterior datei de 1 

septembrie a.c., taxa de înregistrare va fi de 300 lei. 

 

Toate detaliile privind înregistrarea, agenda evenimentului şi alte informaţii 

importante se găsesc pe pagina dedicată Congresului aici 

 
 

 

https://congrescafr.ro/
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 INFORMATIV PROFESIONAL 

 

2. Perioada de înscriere a firmelor în schema de ajutor HoReCa a fost prelungită 

până la data de 26 iulie 2021 

  

  

  Vă informăm că Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului (MEAT) a 

prelungit perioada de înscriere a firmelor în schema de ajutor HoReCa cu o săptămână, până 

la 26 iulie 2021. 

  Conform comunicatului emis de către MEAT, perioada de aplicare era programată să 

expire în 20 iulie 2021, cu posibilitate de prelungire, conform procedurii. Ministrul Economiei, 

Claudiu Năsui a emis în data de 19 iulie 2021 un ordin care extinde această perioadă pentru a 

permite cât mai multor firme cu cifre de afaceri certificate pe codurile CAEN eligibile să 

acceseze schema. Inițial, Ministerul estimase numărul potențialilor beneficiari ai schemei la 

30.000 dar cu o zi înainte de expirarea termenului inițial de depunere online a dosarelor, 

aplicaseră doar 8.000 de firme. 

  Revenim cu precizarea că plata ajutorului nu depinde de ordinea înscrierii în 

platforma STS dedicată schemei, iar dacă bugetul total este depășit de suma totală solicitată 

de beneficiari, cota bugetată de 2,5 miliarde de lei va fi împărțită proporțional tuturor 

firmelor acceptate. 

  Conform menţiunii MEAT cererile de adăugare a auditorilor financiari/experților 

contabili în aplicația informatică, au putut fi preluate în call center până în data de 22.07.2021, 

ora 17.00, pentru a avea timpul necesar procesării datelor până la închiderea aplicației 

electronice de înscriere. 
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3. Precizări cu privire la imposibilitatea accesului auditorilor financiari la platforma 

de raportare MEAT 

  

Vă aducem la cunoștință că în urma unui număr mare de sesizări din partea 

dumneavoastră cu privire la imposibilitatea încărcării rapoartelor de audit în aplicația 

electronică pentru schema de ajutor HoReCa (denumită în continuare Platformă) CAFR a 

depus eforturi susținute pentru remedierea acestei situații. 

În urma acestor demersuri avem câteva confirmări din partea mai multor auditori 

financiari că, începând din 30 iunie 2021,rapoartele de audit au putut fi încărcate în Platformă. 

Totodată, vă comunicăm că informațiile solicitate de Ministerul Economiei, 

Antreprenoriatului și Turismului (MEAT) privind datele tuturor auditorilor financiari și 

firmelor de audit pentru identificarea în Platformă a membrilor CAFR, au fost furnizate de 

către Autoritatea pentru Supravegherea Publică a Activității de Audit Statutar (ASPAAS), 

autoritatea competentă cu gestionarea datelor din Registrul public electronic, la termenele și 

în formatul stabilite de MEAT. 

Menționăm că CAFR a sprijinit ASPAAS în acest demers și a comunicat permanent cu 

ASPAAS și MEAT pentru a facilita buna și prompta colaborare în transmiterea informațiilor 

necesare funcționării Platformei și implicit a schemei de ajutor HoReCa. 

 

4. MFP a crescut plafoanele și a prelungit valabilitatea Programului IMM Invest 

  Conform Comunicatului emis de Ministerul Finanțelor Publice, Comisia Europeană a 

aprobat solicitarea Ministerul Finanțelor din România adresată în baza Cadrului temporar 

pentru măsuri de ajutor de stat, de a prelungi Programul IMM Invest România și 

Subprogramul Agro IMM Invest, începând cu 1 iulie 2021 până la data de 31 decembrie 2021, 

și de a majora plafoanele schemei de ajutor de stat de la 800.000 euro la 1.800.000 de euro 

pentru fiecare întreprindere. 

  Demersurile Ministerului Finanțelor au fost făcute atât ca urmare a impactului 

benefic pe care programele l-au avut asupra economiei, cât și a interesului IMM-urilor de a 

accesa în continuare credite cu garanții de stat. 

„ Infuzia de capital atrasă prin Programul IMM Invest în anul 2020, care a depășit 15 

miliarde lei, prin acordarea a peste 25.500 de credite garantate de stat, continuă și în anul 

2021. 

(…) Până în prezent, Ministerul Finanțelor, prin FNGCIMM, a alocat IMM-urilor sume de 

peste 222 milioane de lei, pe parcursul anului 2020, și peste 246 milioane de lei, pe parcursul 

acestui an, reprezentând comisioane și dobânzi. Aceste date arată că programele dezvoltate 

sunt un succes care plasează economia României într-un grafic de dezvoltare ascendent”, a 

declarat Alexandru Nazare, ministrul Finanțelor. 
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  Aferent aprobării Comisiei Europene de a continua Programul IMM Invest, Fondul 

Național de Garantare a Creditelor pentru IMM-uri (FNGCIMM) a îmbunătățit procedura de 

implementare a Programului prin majorarea plafoanelor schemei de ajutor de stat, de la 

100.000 euro la 225.000 de euro pentru companiile care realizează producție primară de 

produse agricole, de la 120.000 euro la 270.000 de euro pentru companiile din sectorul 

pescuitului și acvaculturii și de la 800.000 euro la 1.800.000 de euro pentru fiecare 

întreprindere. De asemenea, cuantumul împrumuturilor a fost dimensionat în funcție de 

necesarul de lichidități și de dimensiunea întreprinderii, respectiv 18 luni în cazul IMM-urilor 

sau 12 luni în cazul întreprinderilor mici cu capitalizare de piață medie. 

 

5. Cercetare privind percepția entităților economice și a auditorilor financiari din 

România cu privire la valoarea adăugată a serviciilor de audit intern 

  

Un colectiv de cadre didactice și de cercetare, respectiv practicieni în domeniul 

auditului financiar de la Universitatea de Vest din Timișoara (prof. dr. Nicoleta Farcane, prof. 

dr. Ovidiu Bunget, conf. dr. Rodica Blidișel, conf. dr. Alin Dumitrescu, dr. Delia Deliu, dr. 

Oana Bogdan, dr. Valentin Burcă) realizează o cercetare legată de percepția entităților 

economice și a auditorilor financiari din România cu privire la valoarea adăugată a serviciilor 

de audit intern. 

Acest chestionar este realizat în scop academic și se adresează tuturor persoanelor care 

își desfășoară activitatea în domeniul auditului financiar dar și reprezentanților companiilor 

auditate. Așadar, încurajăm distribuirea lui și către companiile auditate de către colegii 

auditori financiari deoarece cercetarea vizează percepția companiilor care au organizată 

funcția de audit intern comparativ cu percepția celor care efectuează auditul intern. Prin 

participarea la acest sondaj, puteți contribui și dvs. atât la cercetarea științifică cât și la 

dezvoltarea profesiei, optând pentru diferite variante deja formulate în chestionar. 

Toate datele colectate rămân confidențiale, iar datele cu caracter personal sunt 

prelucrate în conformitate cu legislația în vigoare. 

Precizăm faptul că după finalizarea cercetării, rezultatele vor fi făcute publice în cadrul 

celui de-al VII - lea Congres al profesiei de auditor financiar din România „Modernizarea 

profesiei de auditor financiar în contextul actualelor provocări globale”, organizat în luna 

octombrie a.c. 

 

Camera Auditorilor Financiari din România susține acest demers și recomandă 

completarea formularului din link. 

 

 

 

 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe4UcnTcDNub15acVbd_f0GIOF52crVuonkGpLgT2kC-aS0sw/viewform
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6. Cercetare AMCOR privind piața de consultanță în management din România 

  

 

AMCOR (Asociația Consultanților în Management din România) a lansat invitaţia de a 

vă alătura și în acest an inițiativei de a realiza studiul „Piața de consultanță în management din 

România”.  

Întrebările au fost orientate spre cunoașterea pieței de consultanță în management din 

România.  

Chestionarul a fost disponibil spre completare în perioada 11 mai 2021-31 iulie 2021, 

iar completarea s-a făcut anonim.  

Respondenții vor primi gratuit rezultatele studiului și vor avea oportunitatea să 

înțeleagă mai bine structura pieței de consultanță din România, să-și analizeze rezultate 

financiare în contextul general al pieței, dar și să înțeleagă modul în care actorii din piață 

previzionează evoluția acesteia.  

UPLR, alături de Camera Auditorilor Financiari din România a susținut acest demers 

și a recomandat completarea formularului din link. 

 7. Noutăţi de la UPLR 

7.1. Poziția 

Consiliului European al Profesiilor Liberale - CEPLIS privind impactul Brexit-ului 

față de libertatea de circulație a profesioniștilor liberali și față de serviciile profesionale 

din piață 

 

În prezent, Acordul de Comerț Liber dintre Uniunea Europeană și Regatul Unit, care a 

intrat în vigoare la data de 31 decembrie 2020, ridică o ceață groasă cu privire la piața 

transfrontalieră prezentă și viitoare a serviciilor profesionale, a libertății de stabilire și a 

libertății de a presta servicii. 

Tratatul de la Roma privind libera circulaţie a profesioniştilor liberali nu s-a referit la 

Directiva Calificărilor Profesionale (2005/36/EC) ca la unul dintre actele legislative transpuse 

și încorporate în legea Regatului Unit. Viitoarea cooperare dintre Regatul Unit și Uniunea 

Europeană în domeniul recunoașterii reciproce a calificărilor profesionale impune respectarea 

regulilor națiunii gazdă și a unor forme fără precedent. 

De acum înainte, în absența oricărui acord de cooperare îmbunătățit, cetățenii Uniunii 

Europene și cei ai Regatului Unit sunt, în ochii dreptului străin, resortisanți ai unor țări terțe 

și sunt supuși proceselor tradiționale de recunoaștere a calificărilor inevitabil complexe și 

murdare. Singurele excepții se referă la: 

a) domeniul profesiilor juridice pentru care o disciplină ad-hoc permite exercitarea 

profesiei și folosirea titlurilor profesionale valabile în statul de origine, fără orice constrângere 

administrativă în materii prevăzute expres. 

b) persoane ale căror calificări profesionale au fost recunoscute înainte de Acordul 

Brexit din 2019 pentru care recunoașterea obținută la acel timp continuă să rămână valabile. 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=DQSIkWdsW0yxEjajBLZtrQAAAAAAAAAAAAMAANf9Ll5UNVNDVjNJNlpCRlowTFIzNzhFRk1PUlozVi4u
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Noul cadru juridic pentru recunoașterea calificărilor profesionale este guvernat de 

către art. 5.13 al Tratatului. El urmează prevederilor recentului Acord Liber de Comerț 

semnat de către Uniunea Europeană cu alte state și în special CETA dintre Uniunea 

Europeană și Canada și care a intrat în vigoare în mod provizoriu în anul 2017. 

Consecințele unui Brexit dificil din punctul de vedere al mobilității profesioniștilor 

liberali vor fi foarte evidente pentru profesioniștii liberali din domeniul sănătății care, în 

general, aleg să se mute într-o altă țară din motive personale și fără sprijinul organizației 

structurată economic. 

În interiorul cadrului privind mobilitatea europeană din ultimii ani, Regatul Unit a 

reprezentat o destinație privilegiată pentru profesioniștii liberali europeni și în special pentru 

cei care provin din domeniul sănătății. În acest domeniu, pentru care există un sistem 

automat de recunoaștere a calificărilor profesionale în Uniunea Europeană, acest lucru a fost 

posibil datorită extraordinarului efort de armonizare a metodelor de pregătire de-a lungul 

câtorva decenii. Posibilitatea realizării unui pas înapoi către acorduri bilaterale privind 

recunoașterea reciprocă a calificărilor profesionale ar putea să fie un obstacol insuportabil 

pentru procesul de mobilitate profesională care a atins un nivel foarte ridicat de fluiditate, cu 

beneficii reciproce. 

Este, prin urmare necesar, să fie lansate inițiative accelerate pentru adoptarea unor 

acorduri de cooperare îmbunătățite începând cu profesiile pentru care se aplică sistemul de 

recunoaștere automată. 

Consiliul European al Profesiilor Liberale - CEPLIS, având rolul de a coordona 

corpurile profesionale și asociațiile la scară europeană, intenționează să preia un rol de 

conducere în cadrul acestor inițiative. 
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 DIN AGENDA CAFR 

▪ Activităţi în plan intern 

8. Adunarea Generală a Asociaţiei Facultăţilor Economice din România  

29 iulie 2021 

În data de 29 iulie 2021 s-a desfăşurat Adunarea Generală a Asociaţiei Facultăţilor 

Economice din România (AFER) la care au fost invitaţi să participe reprezentanţii legali ai 

membrilor asociaţi ai AFER. 

 Evenimentul a avut loc în format virtual şi a inclus pe ordinea de zi discutarea 

propunerilor de modificare a Standardelor minimale necesare şi obligatorii pentru conferirea 

titlurilor didactice din învăţământul superior şi a gradelor profesionale de cercetare – 

dezvoltare, Comisia „Ştiinţe Economice şi Administrarea Afacerilor”. 

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

Popescu, preşedinte. 
 

 EVENIMENTE VIITOARE 

9. Webinarii privind  Managementul Calității (ISQM) organizate de IAASB şi IFAC 

august 2021 

Vă reamintim că în perioada iunie-august 20201 se desfăşoară seria de webinarii 

privind  Managementul Calității organizată de IFAC în colaborare cu IAASB și vă 

invităm să participaţi pentru a fi la zi cu noutățile în ceea ce privește managementul 

calității.  

Webinariile sunt organizate pe platforma Zoom cu transmisiunea în direct pe 

canalul YouTube al IAASB. Seminariile web analizează în profunzime aspectele 

standardului internațional IAASB privind managementul calității 1 (ISQM 1). Astfel, în 

cursul lunii august, respectiv în datele de 5 şi 18 se vor desfăşura ultimele două 

seminarii din această serie. 

ISQM 1 face parte din suita IAASB de standarde de management al calității, 

emisă la sfârșitul anului 2020. Standardele consolidează și modernizează modul în care 

firmele abordează managementul calității. Ele marchează, de asemenea, o evoluție de 

la o abordare tradițională, mai liniară pentru controlul calității la o abordare integrată a 

managementului calității. 

Seminariile web se desfăşoară în limba engleză și sunt disponibile pe canalul 

YouTube al IAASB după sesiune. Participanții care se alătură live prin Zoom vor putea 

trimite întrebări. 

Noile standarde revizuite privind managementul calității (ISQM) vor intra în 

vigoare la 15 decembrie 2022. IAASB pune la dispoziția auditorilor financiari și a 

părților interesate o suită de  videoclipuri – disponibile în engleză, franceză, 

mandarină și spaniolă – care explică aspectele cheie ale acestor standarde de 

management al calității pentru a susține demarare implementării lor. 

Pentru toate detaliile click aici 

https://www.iaasb.org/publications/introducing-quality-management-standards
https://www.cafr.ro/serie-de-webinarii-privind-managementul-calitatii-isqm-organizata-de-iaasb-in-colaborare-cu-ifac/
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 ACTUALITĂŢI INTERNAŢIONALE 

10. Webinar IFAC: Răspunsul la amenințările în materie de securitate cibernetică 
14.07.2021 

Amenințările privind securitatea cibernetică au crescut. Pandemia a accelerat tendința 

digitalizării ceea ce a făcut ca securitatea cibernetică să fie și mai importantă pentru crearea și 

protejarea valorii pentru întreprinderile mici și mijlocii (IMM-uri).  

Acest eveniment a oferit o serie de informații despre modul în care problemele de 

securitate cibernetică afectează IMM-urile și profesia și modul în care acestea pot răspunde. 

Webinar-ul a avut loc în data de 14 iulie de la 14:00 la 16:00 ora României și a 

aprofundat lecțiile în privința securității cibernetice învățate în timpul pandemiei, sfaturi 

practice pentru profesioniști pentru a ține pasul cu amenințările, cum să răspundă și să 

anticipeze cererea de servicii de securitate cibernetică și oportunități pentru profesia contabilă 

și de audit. 

Au luat cuvântul: 

• Lisa Padmore, partener asigurare la EY, membru al Consiliului IFAC și președinte al 

Grupului consultativ pentru tehnologie al IFAC; 

• Julia Seppa, Cyber Risk Manager la Deloitte, membru al Consiliului ICAEW; 

• Paul Taylor, președinte la Beyond Blue; 

• Steve Ursillo, partener de risc și servicii de consultanță la Cherry Bekaert. 

 

11. Spălarea banilor este o problemă reală: facem suficient pentru a lupta împotriva 

ei? 

Iryna de Smedt 

Traficanții de droguri reinvestesc veniturile activității infracționale într-o afacere 

legală. Evazioniștii fiscali își ascund parțial veniturile. Funcționarii publici corupți care 

acceptă luarea de mită. Acestea sunt doar câteva dintre activitățile ilegale care generează 

spălare de bani (ML – Money Laundering). 

ML este o infracțiune financiară gravă prin care veniturile din activități ilegale sunt 

deghizate și angajate într-o afacere legitimă. Termenul provine din practica lui Al Capone de 

a folosi banii obținuți prin activitățile sale ilegale pentru a conduce un lanț legal de spălătorii. 

Cele trei etape ale ML sunt plasarea, stratificarea și integrarea. Banii obținuți ilegal sunt 

transferați mai întâi într-un flux legal de numerar al afacerii, apoi se amestecă cu bani 

legitimi. Odată ce este legalizat, banii revin proprietarilor lor. 

Din perspectiva economică, un exemplu este pierderea veniturilor fiscale 

guvernamentale. Statele consideră că veniturile lor fiscale sunt diminuate atunci când 

încasările ilegale rămân neimpozitate. Aceasta implică, în general, o creștere a impozitelor și, 

la rândul său, dăunează contribuabililor cinstiți. ML amenință, de asemenea, competitivitatea 
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pieței companiilor private. Companiile ilegale își pot oferi produsele sau serviciile la prețuri 

foarte mici, punând afacerile legitime într-un dezavantaj competitiv. 
 

Articolul integral se găseşte aici 

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

 

12. O viziune 360 asupra guvernanței corporative durabile 

Podcast cu Mep Heidi Hautala 

Înainte de vacanţa de vară, vă prezentăm un episod special la sfârșitul acestui sezon: 

pe 21 iunie, Accountancy Europe a susținut o discuție virtuală între vicepreședintele 

Parlamentului European, Heidi Hautala și Olivier Boutellis-Taft, CEO Accountancy Europe, 

pe care l-am transformat într-un episod de podcast. 

În așteptarea propunerilor Comisiei privind guvernanța corporativă durabilă, Heidi 

Hautala și Olivier Boutellis-Taft au discutat despre reforma preconizată și despre modul în 

care aceasta poate conduce la tranziția către o economie durabilă. Interlocutorii au adus în 

discuţie ce face Parlamentul European și de ce este acum datoria Comisiei să fie mai 

ambițioasă și să facă revoluția guvernanței corporative un succes în acest ultim deceniu 

crucial al schimbărilor climatice.  

Ascultați cum carismaticul Heidi Hautala pune și profesia contabilă pe locul fierbinte 

pentru a răspunde la modul în care profesia noastră poate face ca următorul „moment din 

Bruxelles” să se întâmple! 

 

Puteţi asculta podcast-ul aici 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.accountancyeurope.eu/good-governance-sustainability/money-laundering-is-a-real-issue-are-we-doing-enough-to-fight-it/
https://www.accountancyeurope.eu/
https://www.accountancyeurope.eu/professional-matters/a-360-view-on-sustainable-corporate-governance/
https://www.accountancyeurope.eu/
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13. Țineți pasul cu modificările aduse Codului internațional de etică pentru 

contabilii profesioniști: un manual pentru PMI și IMM-uri 

Kristy Illuzi, Naofumi Higuchi 

 

Comitetul pentru standarde internaționale de etică pentru contabili (IESBA) s-a 

preocupat recent, chiar de la începutul pandemiei în 2020, de câteva modificări viitoare la 

Codul internațional de etică pentru contabilii profesioniști (inclusiv standardele 

internaționale de independență) („Codul”).  

Poate fi o provocare pentru practicile mici și mijlocii (SMP) să țină pasul cu aceste 

schimbări, iar aceasta a fost clasificată în mod constant drept una dintre provocările de top 

din sondajele efectuate de IFAC. Grupul consultativ IFAC SMP continuă să monitorizeze în 

mod activ toate propunerile de etică și a răspuns oficial la consultările multiple și s-a angajat 

adesea cu IESBA pentru a oferi contribuții și sugestii, cu accent pe chestiuni care au impact 

asupra componentelor IMM și SMP. 

Vă prezentăm un rezumat al modificărilor cheie aduse Codului care au fost aprobate 

de la începutul anului 2020, precum și datele efective pentru ca SMP-urile și entitățile mici și 

mijlocii (IMM-uri) să poată fi pregătite. 

 

Materialul integral se găseşte aici 

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

 

 

 

 

                     

 

 

 

 

 

 

 

https://www.ifac.org/knowledge-gateway/supporting-international-standards/discussion/keeping-changes-international-code-ethics-professional-accountants-primer-smps-and-smes
https://www.ifac.org/
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 NOUTĂŢI EDITORIALE 
 

14. Revista Audit Financiar nr. 3/2021 

 

Din sumar: „Telemunca în sfera auditului financiar în contextul generat de pandemia 

COVID-19”; „Evoluţia şi diversificarea incertitudinilor asupra continuităţii activităţii 

evidenţiate în raportul auditorilor”; „Evaluarea riscurilor de audit şi influenţa asupra 

auditorilor”; „Auditul intern în contextul sistemelor ERP”; „Auditul performanţei privind 

realizarea veniturilor la nivelul unităţilor administrativ teritoriale”; „Instrumentele integrate 

ERP – oportunităţi şi provocări pentru audit”; „Consideraţii privind avantajele utilizării 

leasingului în entităţile mici şi mijlocii”. 

 

 

 
 

 

 


