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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” 

 

Congresul reprezintă ocazia perfectă pentru ca organizația dumneavoastră să fie 

asociată imaginii Camerei Auditorilor Financiari din România. Astfel, activitatea pe care o 

desfășurați poate fi promovată prin susținerea evenimentelor aferente atât în ziua 

desfăşurării lucrărilor, cât şi ulterior.  

Detaliile privind beneficiile pachetelor de sponsorizare se găsesc aici. 

 

Vă reamintim că, ulterior datei de 1 septembrie a.c., taxa de înregistrare pentru 

participare este de 300 lei. 

 

Toate informaţiile referitoare la înregistrarea, agenda evenimentului şi alte detalii 

importante se găsesc pe pagina dedicată Congresului aici. 

https://congrescafr.ro/parteneri-sponsori/
https://congrescafr.ro/
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 INFORMATIV PROFESIONAL 

2. IESBA propune modificări de conformitate ale Codului etic ca urmare a suitei de 

standarde de management al calității 

IESBA (International Ethics Standards Board for Accountants) a emis spre dezbatere 

publică proiectul de expunere: „Amendamente de conformitate la cod cu privire la 

managementul calității”. 

Propunerile vizează alinierea Codului la pachetul de standarde de management al 

calității al Comitetului pentru standarde internaționale de audit și asigurare (IAASB), în 

special ISQM 1 și ISQM 2, prin modificări de conformitate, astfel încât Codul Etic să fie 

consecvent și interoperabil cu aceste standarde IAASB. 

Revizuirea a cuprins recentele revizuiri ale Codului referitoare la rol și mentalitate, 

precum și la dispozițiile Codului referitoare la serviciile ce nu privesc asigurarea și onorarii. 

Acest proiect intră sub umbrela coordonării IAASB-IESBA, un angajament strategic al celor 

două consilii, și se bazează pe promisiunea generală de a asigura o conectivitate și o 

coordonare îmbunătățite pentru a servi mai bine interesului public. 

  

Publicația poate fi găsită pe pagina de resurse  IESBA. 

  

IESBA invită toate părțile interesate să comenteze proiectul de expunere vizitând 

site-ul web al IESBA. Puteți transmite comentarii până la 5 octombrie 2021. 

 

 

3. O nouă publicație CPA Canada - ICAS și IFAC explorează etica într-o eră a complexității 

și a schimbării digitale 

Pe măsură ce lumea devine tot mai complexă, menținerea standardelor etice devine 

mai provocatoare dar și din ce în ce mai importantă. Pentru a ghida profesioniștii din 

domeniul financiar, organismul profesional al experților contabili profesioniști din Canada 

(CPA Canada), Institutul experților contabili din Scoția (ICAS) și Federația Internațională a 

Contabililor (IFAC) au lansat publicația „Complexitatea și profesionistul contabil: îndrumări 

practice pentru o decizie etică”, primul document dintr-o serie de patru publicații de 

îndrumare. 

Această publicație inițială dezvoltată de CPA Canada se bazează pe o lucrare de 

explorare colaborativă și un eveniment de tip masă rotundă la nivel mondial, numit 

„Leadership etic într-o eră a complexității și schimbării digitale”, desfășurat împreună cu 

ICAS și IFAC și abordează temele cheie prezentate, valorificând discuțiile și recomandările 

evenimentului, pentru a oferi îndrumări practice contabililor profesioniști, organizațiilor 

profesionale, profesorilor și angajatorilor. 

https://www.ethicsboard.org/publications/proposed-quality-management-related-conforming-amendments-code?utm_source=IFAC+Main+List&utm_campaign=a787e6d168-EMAIL_CAMPAIGN_2021_08_06_03_29_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_cc08d67019-a787e6d168-80375305
https://ifac.us7.list-manage.com/track/click?u=9e7d9671563ff754a328b2833&id=d8d1bbc31d&e=eee6164d1a
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Lucrarea s-a bazat de asemenea și pe activitatea continuă a Grupului de lucru pentru 

tehnologie al Comitetului internațional pentru standarde de etică pentru contabili (IESBA) și 

pe opiniile diverse ale părților interesate. 

 Următoarele lucrări din serie vor acoperi următoarele subiecte interconectate, dar 

distincte: 

 Tehnologia este o sabie cu două tăișuri 

 Identificarea și atenuarea prejudecăților și dezinformarea 

 Mentalitate și abilități care împuternicesc 

Publicația poate fi găsită pe pagina de resurse IFAC. 

 
 

4. Webinar privind  Managementul Calității (ISQM)  

organizat de IAASB în colaborare cu IFAC 

 

CAFR a promovat seria de webinarii privind  Managementul Calității organizată de 

IFAC și IAASB și, a publicat pe site-ul propriu, invitaţia de participare adresată membrilor 

Camerei, pentru a fi la zi cu noutățile în ceea ce privește managementul calității. 

IAASB în colaborare cu IFAC au  invitat membrii organizaţiilor membre să se alăture 

seminarului web final din seria privind managementul calității: „Aducând totul la un loc: 

explorarea tuturor componentelor unui sistem de management al calității”, care s-a desfăşurat  în 

data de 18 august, prin intermediul platformei  Zoom cu transmisiunea în direct pe YouTube.  

Seminarul a abordat aspecte ale standardului internațional privind managementul 

calității 1, inclusiv guvernanță și leadership, informații, comunicare și rețele şi a beneficiat de 

participarea unor membri IAASB, precum Julie Corden, Sachiko Kai și a directorului adjunct 

al IAASB, Natalie Klonaridis.  

* 

* *  

 

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. 

  

 

 

 

https://www.ifac.org/knowledge-gateway/building-trust-ethics/publications/ethical-leadership-era-complexity-and-digital-change-paper-1?utm_source=Main+List+New&utm_campaign=da428fbfec-EMAIL_CAMPAIGN_2021_08_19_02_27&utm_medium=email&utm_term=0_c325307f2b-da428fbfec-80713060
https://www.cafr.ro/webinar-privind-managementul-calitatii-isqm-organizat-de-iaasb-in-colaborare-cu-ifac/
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 NOUTĂŢI DE LA UPLR 

5. UPLR  își exprimă îngrijorarea privind poziția Consiliului Concurenței referitoare 

la modificarea legislației privind înființarea firmelor de contabilitate/expertiză contabilă 

 

Uniunea Profesiilor Liberale din România își exprimă îngrijorarea cu privire la 

demersurile Consiliului Concurenței de modificare a legislației privind înființarea firmelor de 

contabilitate. Considerăm că acest demers pune în pericol răspunderea în organizarea și 

ținerea contabilității și afectează în profunzime serviciile contabile.  

Societățile contabile sunt cele care își asumă răspunderea și realitatea datelor din 

situațiile financiare.  

În prezent, pentru ca o societate comercială de contabilitate/expertiză contabilă să 

poată funcționa trebuie ca majoritatea acțiunilor sau a părților sale sociale să fie deținute de 

contabili/experți contabili, iar structura de administrare să fie aleasă în majoritate dintre 

aceștia. În momentul în care o persoană fără calificare în domeniu semnează lucrările, nu își 

poate asuma răspunderea și nu poate asigura calitatea serviciilor de contabilitate.  

Avem în vedere faptul că situațiile financiare nu sunt destinate doar beneficiarilor 

direcți ci și multor altor părți interesate iar această intervenție legislativă poate afecta 

interesele utilizatorilor de informații financiare, deciziile de investiții sau acordarea de 

credite.  

Astfel, considerăm că acest demers creează un risc, inclusiv pentru încheierea de 

contracte dar, și în raporturile dintre firme și instituțiile statale. 

UPLR îşi exprimă îngrijorarea că modificarea legislativă nu este justificată, legislația 

actuală neobstrucționând accesul pe piața serviciilor a niciunei persoane, impunând doar 

condiția obținerii calificării de expert contabil/contabil autorizat. 
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 DIN AGENDA CAFR 

▪ Activităţi în plan intern 

6. Eveniment aniversar ACCA - 15 ani în Europa de Sud-Est   

19 august 2021 

 

La data de 19 august 2021, Camera Auditorilor Financiari din România a fost invitată 

să participe la ceremonia care a marcat aniversarea a 15 ani de la înființarea biroului ACCA 

responsabil pentru regiunea Europa de Sud-Est.  

De asemenea, în cadrul evenimentului au fost sărbătoriți noii membri români ai 

ACCA, a căror reuşită nu a putut fi celebrată adecvat până acum, din cauza pandemiei.  

Camera Auditorilor Financiari din România a fost reprezentată la ceremonie de 

Florentina Șușnea, vicepreședinte al Consiliului şi de Adriana Spiridon, şef Compartiment 

pregătire continuă şi stagiari.  

În mesajul de felicitare adresat cu această ocazie din partea Consiliului Camerei 

doamna Şuşnea a menţionat cât de important este pentru dezvoltarea profesiei parteneriatul 

dintre ACCA şi CAFR şi, a subliniat faptul că există peste 380 de membri comuni ai ACCA și 

ai CAFR.  

Alături de auditori financiari, studenţi şi stagiari ACCA, la eveniment au participat 

Andreia Stanciu - Head of ACCA Europa de Sud-Est, Alexandru Lupea - primul membru 

ACCA din România, EY Romania & Moldova Assurance Partner, Mihaela Robu - ACCA SEE 

Business Development Manager, precum şi alţi reprezentanţi ai profesiei contabile. 
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 ACTUALITĂŢI INTERNAŢIONALE 

▪ Studii, opinii, articole 

 

7. Apel la dialog: evaluarea stării financiare post-COVID a IMM-urilor 

Asociațiile europene care reprezintă IMM-uri, contabili, instituții financiare și de 

garanție și alți actori cheie din ecosistemul IMM-urilor au emis o declarație comună prin care 

solicită dialogul cu privire la evaluarea sănătății financiare post-COVID a IMM-urilor. 

Acestea vor organiza discuții paneuropene care implică sectoarele lor de activitate și 

autoritățile publice relevante la nivelul UE pentru a asigura o înțelegere comună a 

provocărilor și soluțiilor. De asemenea, asociaţiile europene vor sprijini inițiative potențiale 

similare ale membrilor lor naționali pentru a organiza întâlniri naționale intersectoriale, 

reflectând specificitățile și nevoile țării respective. 

Documentul integral se găseşte aici 

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

 

8. Ce trebuie să știe SMP-urile și IMM-urile despre raportarea durabilității 

 

Comisia Europeană („Comisia”) și-a anunțat intenția de a revizui sistemul de raportare 

corporativă din Uniunea Europeană („UE”), astfel încât raportarea durabilității să își asume 

importanța egală cu cea a raportării financiare. În acest fel, raportarea corporativă va fi apoi 

aliniată cu obiectivele politicii UE, inclusiv emisiile „zero nete”, adică neutralitatea 

carbonului. 

Aceasta prezintă o provocare semnificativă și o oportunitate pentru practicienii 

contabili mici și mijlocii (SMP), precum și pentru întreprinderile mici și mijlocii (IMM-uri). 

SMP-urile au un rol cheie în a sprijini IMM-urile să pregătească rapoarte de sustenabilitate, 

similar rapoartelor financiare din prezent, precum și să ofere asigurări cu privire la aceste 

rapoarte și să consilieze IMM-urile cu privire la adoptarea unor practici de afaceri durabile. 

Acest raport rezumă ceea ce trebuie să știe SMP-urile și IMM-urile despre raportarea 

durabilității. 

 

Pentru documentul integral click aici 

 

Sursa: https://efaa.com/ 

 

https://www.accountancyeurope.eu/wp-content/uploads/Joint-SME-Financing-Statement-July-2021-.pdf
https://www.accountancyeurope.eu/
https://efaa.com/wp-content/uploads/2021/08/EFAA-Sustainability-Reporting-SMPs-SMEs.pdf
https://efaa.com/
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 NOUTĂŢI EDITORIALE 

9. Revista Practici de Audit nr. 2/2021 

 

Din sumar: „Sustenabilitatea prezentului pentru viitorul generaţiilor următoare”; 

„Profesia contabilă din perspectiva Generaţiei Z”; „Dosarul preţurilor de transfer. De ce este 

extrem de importantă verificarea independenţei companiilor din setul final de comparabile?”; 

„Implicaţiile Directivei UE privind raportările nefinanciare (NFRD) asupra auditului 

financiar”; „Considerente privind auditarea imobilizărilor corporale”; „Răspunsul 

auditorului la riscul de fraudă în prezentarea situaţiilor financiare”; „Măsuri pentru 

acordarea de sprijin financiar pentru întreprinderile din domeniul HoReCa, a căror activitate 

a fost afectată în contextul pandemiei de COVID-19”; „Firmele mici rămân cei mai de 

încredere consilieri ai IMM-urilor în pandemie”. 

 

 

 
 

 

 

 


