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 ŞTIRILE EDIŢIEI 

1. Lucrările Congresului profesiei de auditor financiar din România  

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

29 Octombrie 2021  

Ediţia a VII-a - Eveniment virtual 

 

În data de 29 octombrie 2021, Camera Auditorilor Financiari din România a organizat 

în premieră, în format online, a VII-a ediţie a Congresului profesiei de auditor financiar din 

România, cu tema „Modernizarea profesiei de auditor financiar în contextul actualelor 

provocări globale”.  

Evenimentul care s-a bucurat de o amplă participare naţională şi internaţională a avut 

drept misiune reunirea liderilor din domeniul financiar, a reglementatorilor, a auditorilor 

financiari și a liderilor de afaceri într-o manifestare ştiinţifică de înaltă clasă globală, cu o 

tematică ce excede actualitatea. 

Publicul ţintă căruia s-a adresat Congresul a fost constituit din auditori financiari şi 

stagiari în profesie, părţi interesate şi alţi utilizatori ai informaţiilor rezultate din raportul de 

audit, autorităţi de reglementare şi, nu în ultimul rând, mediul academic. 

 

„Pentru noi, profesioniștii din audit din România, întreaga perioadă pandemică a adus nu 

numai provocări nemaivăzute, dar a conturat și modul în care se cristalizează profesia viitorului. 

Pandemia a accelerat și a făcut ireversibil procesul de digitalizare a profesiei și ne-a făcut să 

experimentăm, în situații concrete, instrumentele pe care profesia le va avea la dispoziție din ce în ce 

mai mult, în viitor. Păstrându-ne scepticismul profesional, raționamentul și etica – elemente cheie ale 

profesiei noastre și care nu vor putea fi substituite de digital, am adăugat și vom continua să adăugam 

instrumente cognitive și tehnologii de automatizare extraordinare. Spre exemplu ne vom putea muta 

dinspre verificarea unor eșantioane de date spre evaluarea unor seturi complete de date şi informaţii 

care stau la baza rapoartelor financiare”, a declarat președintele CAFR, Adrian Popescu. 

 

Congresul auditorilor financiari a reunit, în format virtual, cele mai importante 

organizații la nivel global din domeniul auditului financiar. Spre exemplu IFAC – Federația 

Internaţională a Contabililor, care reprezintă peste 3 milioane de profesionişti din toată 

lumea, sau Accountancy Europe – organizație cu membri din 35 de state, care reprezintă 50 

de organizaţii profesionale și exprimă vocile a mai mult de un milion de profesioniști, 

auditori, contabili și consultanți. 

În cadrul lucrărilor, organizatorii şi-au propus să fie evidenţiate reperele-cheie și să fie 

stabilite împreună cu participanţii un plan pentru viitorul auditului. 

Al VII-lea Congres al profesiei de auditor financiar din România a analizat modul în 

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

schimbărilor societale asupra profesiei, conectând teme de actualitate. 
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,,Congresul organizat de CAFR este o dovadă a leadership-ului. Vă felicit pentru că analizați în 

profunzime viitorul auditului. Temele discutate aici vor contura viitorul profesiei şi al economiei, aşa 

cum suntem toţi de acord. Așteptăm momentul în care circumstanțele vor permite să călătorim în 

siguranță și să purtăm din nou discuțiile acestea foarte importante, față în față”, a declarat Kevin 

Dancey – CEO al IFAC. 

Myles Thompson, preşedinte al Accountancy Europe, consideră că: 

,,Pe măsură ce lumea își revine după criză, vedem deja multe schimbări de politici care ne 

așteaptă. Evaluarea care urmează asupra reformei auditului din 2014 și rapoartele de sustenabilitate 

sunt două elemente cheie la care Comisia Europeană se concentrează. Vor fi ajustări pentru profesie 

dar, sunt prezente și oportunități în domenii precum asigurările oferite asupra politicilor de 

sustenabilitate ale companiilor. 80% din legislația care are impact asupra muncii auditorilor financiari 

provine de la Comisia Europeană.” 

 

* 

* * 

 

Lucrările Congresului au fost moderate de jurnalistul economic Radu Soviani. 

În deschiderea evenimentului, Adrian Popescu, preşedintele CAFR, a adresat un mesaj 

de bun venit participanţilor, precum şi de felicitare cu ocazia Zilei Naţionale a Auditorului 

Financiar din România.  

În continuare, au adresat mesaje de salut şi de apreciere a activităţii membrilor 

Camerei, reprezentanţi ai autorităţilor de reglementare şi ai organismelor profesionale după 

cum urmează: prof. univ. dr. Oana Georgiana Stănilă, preşedinte ASPAAS; Vasile Cosmin 

Nicula, vicepreşedinte, Curtea de Conturi a României; Lucian Heiuş, secretar de stat în 

Ministerul Finanţelor Publice; Sorin Adrian Petre, preşedinte ANEVAR; conf. univ. dr. 

Gheorghe Ialomiţianu, preşedinte UPLR şi prim-vicepreşedinte al Camerei; Dan Manolescu, 

preşedinte CCF; prof. univ. dr. Nicolae Istudor, rector ASE; prof. Ovidiu Nicolescu, din 

partea Consiliului Naţional al IMM-urilor; Daniel Apostol, director – Direcţia Comunicare şi 

Educaţie Financiară, din partea preşedintelui ASF; Constantin Florin Mitulescu Buică, 

preşedinte AEP; Ruxandra Bilius, preşedinte AAI din România; Constantin Ilie Aprodu, 

vicepreşedinte ONPCSB; Andreia Stanciu, director ACCA Europa de Sud-Est. 

De asemenea, au transmis mesaje de felicitare şi reprezentanţi ai celor mai importante 

organizaţii profesionale internaţionale din care CAFR face parte, precum: Kevin Dancey, 

CEO al IFAC; Myles Thomson, preşedinte al Accountancy Europe şi, nu în ultimul rând, 

Salvador Marin, preşedintele EFAA.   

 

În continuare, în cadrul momentului festiv organizat cu ocazia sărbătoririi Zilei 

Naţionale a Auditorului Financiar din România au fost acordate următoarele categorii de 

Premii: 

- Premiul pentru colaborare interinstituţională – Autoritatea de Supraveghere 

Financiară; Autoritatea pentru Supravegherea Publică a Activităţii de Audit Statutar; Banca 
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Naţională a României; Ministerul Economiei, Antreprenoriatului şi Turismului; Ministerul 

Finanţelor Publice; Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor; Uniunea 

Profesiilor Liberale din România.  

- Premiul pentru cooperare academică – prof. univ. dr. Nicolae Istudor, rector ASE, 

Bucureşti 

- Premiul aniversar pentru 30 de ani de activitate în România – 

PricewaterhouseCoopers Audit S.R.L. 

- Premiul pentru performanţă în activitatea de audit financiar, acordat firmelor de 

audit, membre ale CAFR: KPMG AUDIT S.R.L. ; DELOITTE AUDIT S.R.L. ; ERNST & 

YOUNG ASSURANCE SERVICES S.R.L.; BDO AUDIT S.R.L.; MAZARS ROMANIA S.R.L.; 

GRANT THORNTON AUDIT S.R.L.; ROEDL&PARTNER AUDIT S.R.L., TPA AUDIT 

ADVISORY S.R.L.; BAKER TILLY KLITOU AND PARTNERS S.R.L.; MOORE STEPHENS 

KSC ASSURANCE S.R.L.; RSM ROMANIA S.R.L.; FIN EXPERT CONSULTING S.R.L.; 

MOORE AUDIT ONE S.R.L.; AUDIT CONSULTING LEGAL INTERNATIONAL S.R.L.; 

ACON AUDIT SRL; JPA AUDIT&CONSULTANTA S.R.L.; A.B.A. AUDIT S.R.L.; TGS 

ROMANIA ASSURANCE & ADVISORY BUSINESS SERVICES S.R.L.; SOTER S.R.L.; EVAL 

EXPERT S.R.L. 

- Premiul pentru implicare în dezvoltarea profesiei: Adrian Popescu, Alexandru 

Coracioni, Alin Dumitrescu, Alina Făniţă, Ana Dincă, Camelia Dorobanţu, Camrne 

Mataragiu, Carmen Spiridon, Ciprian Mihăilescu, Claudiu Brandaș, Clemente Kiss, Corina 

Dimitriu, Corina Listoschi, Cosmin Păun, Cosmin Viorel Popa, Dana Lucanu, Diana Teodora 

Vasilescu, Doina Ștefan, Florentina Șușnea, Florin Toma, Gordana Teodorescu, Iosif Nazarie, 

Laura Vorniceanu, Marian Anghelache, Mihaela Sandu, Mihaela Toma, Mircea Mureșan, 

Mircea Poenaru, Mirela Păunescu, Monica Movileanu, Monica Ștefan, Nicoleta Rusu, Oana 

Buhăescu, Ovidiu Bunget, Răzvan Vasile, Ruxandra Bilius. 

 

De asemenea, au fost acordate Premiile revistei Audit Financiar pentru cele mai bune 

articole publicate în cursul anului 2021, astfel: 

- Premiul pentru excelenţă în cercetare, pentru articolul „Telemunca în sfera auditului 

financiar în contextul generat de pandemia Covid19” – Audit Financiar nr. 163: prof. univ. dr. 

Nicoleta Farcane,  prof. univ. dr. habil. Ovidiu-Constantin Bunget, conf. univ. dr. Rodica 

Blidișel, conf. univ. dr. Alin-Constantin Dumitrescu, dr. Delia Deliu, dr. Oana Bogdan, dr. 

Valentin Burcă. 

- Premiul pentru excelenţă ştiinţifică, pentru articolul „Fundamentarea deciziilor privind 

investiţiile de portofoliu pe baza opiniei de audit în cazul firmelor cotate” – Audit Financiar nr. 

164/2021: Asoc. dr. George Marian Aevoae, conf. univ. dr. habil. Ioan Bogdan Robu, conf. 

univ. dr. Roxana Manuela Dicu, conf. univ. dr. habil. Ionuț Viorel Herghiligiu. 

 

Totodată, au fost acordate Premii pentru cercetare ştiinţifică: prof. univ. emerit dr. 

Maria Manolescu şi prof. univ. dr. Vasile Răileanu. 
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* 

* * 

În Sesiunea Plenară 1 - Conectarea profesiei de auditor la noua normalitate la 

discuţiile moderate de Radu Soviani, s-au dezbătut aspectele referitoare la adaptarea profesiei 

la această cerinţă, participanţi la discuţii fiind: Adrian Popescu, preşedintele CAFR, Salvador 

Marin, preşedintele EFAA, Hilde Bloome, Deputy CEO, Accountancy Europe, Martin 

Manuzi, director regional Europa, ICAEW, Natalia Zlatina, director executiv ACAP, 

Republica Moldova, Ciprian Mihăilescu, consilier al preşedintelui CAFR. 

În cadrul Sesiunii Plenare 2 – Etica profesională într-o lume construită digital, s-au 

reunit la discuţii: Adriana Tiron-Tudor, preşedinte al Proiectului Common Content, 

Gheorghe Ialomiţianu, prim-vicepreşedinte al CAFR, Florentina Şuşnea, vicepreşedinte al 

CAFR, Boyko Kostov, preşedinte ICPA Bulgaria, Geraldine de Leon, director DDPI, CSOEC 

Franţa, Florin Toma, Managing Partner JPA România. 

Ca şi în cadrul primei sesiuni, discuţiile au fost interactive, invitaţii răspunzând 

întrebărilor adresate de Radu Soviani şi punctând principalele aspecte ale temei centrale a 

acestei sesiuni de lucru. 

   

Au urmat cele trei Ateliere profesionale care au analizat perspectivele asupra 

problemelor curente în domeniul auditului, calitatea auditului în practică dar şi viitorul 

profesiei de auditor, așa cum rezultă din cele mai recente studii și cercetări științifice. 

Astfel, în cadrul Atelierului 1 - „Perspective asupra problemelor curente în domeniul 

auditului” având drept moderatori pe dr. Ciprian Teodor Mihăilescu şi pe prof. univ. dr. 

Maria Manolescu, au fost discutate următoarele teme: „Blockchain și profesia de audit financiar” 

-  prof. univ. dr. Adriana Duţescu; „Rolul auditului intern în consolidarea guvernanţei corporative 

Diana Vasilescu; „Impactul tehnologiei asupra auditului” - Adela Ciucioi; „Sustenabilitatea și 

responsabilitatea socială: caracteristici viitoare ale auditului” - dr. Ciprian Mihailescu ; „100 de ani 

de profesie contabilă reglementată în România - O lecție de istorie pentru profesioniștii de 

astăzi”- conf. univ. dr. Daniel Botez. 

Atelierul 2 -  „Calitatea auditului în practică”, având ca moderatori pe Mihaela Toma 

Ioan Grigoriu şi  Ana Dincă, a inclus în discuţii subiectele: „Rolul indicatorilor economico-

financiari în activitatea de audit” - conf. univ. dr. Florentin Caloian; „Aspecte privind 

îmbunătăţirea calităţii auditului intern” – dr. Clemente Kiss; „Adoptarea sustenabilă a unei 

Inteligențe Artificiale etice” - Andreia Stanciu; „Situaţia implementării Directivei privind auditul şi 

a celei mai noi variante propuse de către Comisie” - Monica Ştefan. 

Atelierul 3, dedicat cercetării ştiinţifice din domeniu - „Profesia de auditor financiar în 

laboratorul cercetării ştiinţifice”, moderat de: prof. univ. dr. Liliana Ionescu-Feleagă, conf. 

univ. dr. Alin Dumitrescu şi conf. univ. dr. Irimie Emil Popa, a cuprins următoarele teme de 

discuţie: „Automatizarea de proces în audit – între viziune și realism” - dr. Dragoș Ovidiu Tofan, 

prof. univ. dr. Dinu Airinei; „Profesia contabilă și de audit în era digitalizării” - drd. Oana 

Cristina Stoica, prof. univ. dr. Liliana Ionescu-Feleagă ; „Digitalizarea în profesia contabilă și de 

audit prin sisteme informatice de tip ERP” - prof. univ. dr. Bogdan-Ștefan Ionescu, drd. Laura-
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Eugenia-Lavinia Barna ; „Fundamentarea deciziilor privind investițiile de portofoliu pe baza opiniei 

de audit în cazul firmelor cotate” - conf. univ. dr. George-Marian Aevoae, conf. univ. dr. Ioan-

Bogdan Robu, conf. univ. dr. Roxana Manuela Dicu, conf. univ. dr. Ionuț-Viorel 

Herghiligiu; „Influența reputației auditorului și a gradului de concentrare a acționariatului asupra 

calității informațiilor financiare” - conf. univ. dr. Mihai Carp, prof. univ. dr. Iuliana Eugenia 

Georgescu, lect. univ. dr. Mihai-Bogdan Afrasinei; „Aspecte privind structura pieței de audit 

financiar în Uniunea Europeană din perspectiva onorariilor” - prof. univ. dr. Ovidiu-Constantin 

Bunget, conf. univ. dr. Alin-Constantin Dumitrescu, conf. univ. dr. Rodica Gabriela 

Blidișel, dr. Oana Alina Bogdan, dr. Valentin Burcă; „Relația auditor-client: interferențe, 

influențe, asocieri” - drd. Nicolae Măgdaș, prof. univ. dr. Adriana Tiron-Tudor, prof. univ. dr. 

Irimie Emil Popa; „Auditul informațiilor nefinanciare – provocări și oportunități” - prof. univ. dr. 

Camelia-Daniela Hațegan; „Factorii care influențează raportarea aspectelor cheie de audit: o analiză 

structurată a literaturii” - drd. Teodora Porumbăcean, prof. univ. dr. Adriana Tiron-Tudor; 

„Provocările auditului de performanță în sectorul public din România” - lect. univ. dr. Cristina-

Nicoleta Caranica, drd. Alina Domnișor. 

 

„Am discutat în cadrul Congresului și tema fierbinte la nivel global în domeniul auditului – 

viitoarele rapoarte de sustenabilitate ale companiilor. Acestea vor include şi indicatori intangibili, 

precum brand-ul companiei, reputația sau managementul riscurilor cibernetice. Unele companii 

raportează și în prezent astfel de informații, dar ele încă nu sunt verificate independent, precum 

rapoartele financiare. Piețele se bazează pe informația oferită de auditul financiar și este de necontestat 

că piețele primesc acum mult mai multă informație decât oricând. Apar sau se amplifică într-o manieră 

fără precedent şi riscuri noi sau mai vechi, precum cel de securitate cibernetică și de date, modificări 

legislative, integritatea datelor din raportările financiare și multe altele.  

Am căutat să analizăm temeinic în cadrul evenimentului riscurile care devin sistemice pentru 

companiile viitorului, și sunt convins că, inclusiv în aceste vremuri teribile din punctul de vedere al 

pandemiei pentru România, prin rezultatele dezbaterilor vom putea contribui la dezvoltarea și definirea 

profesiei viitorului, care se conturează acum”, a mai menţionat Adrian Popescu, preşedintele 

CAFR. 
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 INFORMATIV PROFESIONAL 

 

2. Concurs organizat de ASPAAS pentru funcţia publică de inspector 

Autoritatea pentru Supravegherea Publică a Activității de Audit Statutar, cu sediul în 

Str. Sirenelor nr.5, sector 5, București, organizează, în data de 22.11.2021, concurs pentru 

ocuparea a 3 (trei) funcţii publice de Inspector, grad profesional superior, în cadrul 

Serviciului Investigații, Asigurarea Calităţii și Inspecții. 

 Dosarele pentru înscrierea la concurs se depun la sediul ASPAAS, până în data de 

08.11.2021, inclusiv. 

 Pentru mai multe detalii, vă rugăm să consultați informațiile publicate pe site-ul 

ASPAAS: https://www.aspaas.gov.ro/wp-content/uploads/2021/10/Concurs-SIACI-

3posturi.pdf.” 

 

3. Recomandări privind auditul activităților de prevenire și combatere a spălării banilor  

(Audit AML) efectuat în aplicarea prevederilor Legii 129/2019, cu modificările și 

completările ulterioare 

- Inclusiv Model de Raport de audit AML – 

 

În aplicarea Legii 129/2019 pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi 

finanţării terorismului, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, cu 

modificările și completările ulterioare (Legea 129/2019) cu referire directă la Art.24 (2) care 

prevede: 

 „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)” al aceluiași articol, respectiv, „politici şi 

norme interne, mecanisme de control intern şi proceduri de administrare a riscurilor de spălare a 

banilor şi de finanţare a terorismului” , coroborate cu  Norma de aplicare, aprobată prin Ordinul 

ONPCSB nr. 37/2021, Art. 8,   

Camera Auditorilor Financiari din România (CAFR) a emis o serie de Recomandări 

privind auditul activităților de prevenire și combatere a spălării banilor (Audit AML), 

împreună cu Modelul de Raport de audit AML . 

Materialul se aplică pentru Auditul AML la entitățile raportoare care intră sub 

incidența Art. 5 din Legea 129/2019 și care, în ultimul exercițiu financiar încheiat, depășesc 

cel puțin două din criteriile de mărime menționate la Art. 9 din Normele ONPCSB, 

aprobate prin Ordinul nr.37/2021 și are următoarea structură: 

https://www.aspaas.gov.ro/wp-content/uploads/2021/10/Concurs-SIACI-3posturi.pdf
https://www.aspaas.gov.ro/wp-content/uploads/2021/10/Concurs-SIACI-3posturi.pdf
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1 –    Recomandări privind auditul activităților de prevenire și combatere a spălării 

banilor (Audit AML) efectuat în aplicarea prevederilor Legii 129/2019, cu modificările și 

completările ulterioare (click aici) 

2 –  Anexa 1 – la Recomandări: Model Raport Audit AML (click aici) 

3 – Anexa 2 – la Recomandări: Listă de verificare - Check List - Audit AML   (click aici) 

 

4. Oportunitate de pregătire în domeniul accesării de fonduri europene: Cum se pot obține 

și gestiona proiecte finanțate din fonduri europene 

În vederea depunerii documentației pentru accesarea de fonduri europene este 

necesară o înțelegere aprofundată a cadrului general financiar, juridic și politic al Uniunii 

Europene. Oportunitățile de finanțare, criteriile de eligibilitate și procesele aferente sunt, de 

asemenea, esențiale. 

Vă prezentăm oportunitatea de a participa la cursul cu tema ”Finanțare europeană: 

Cum se pot obține și gestiona proiecte finanțate din fonduri europene”, disponibil online și 

organizat de SANSA în colaborarea cu ARC (Airport Regions Council).  

Acest curs va detalia domeniul finanțării oferite de Uniunea Europeană, furnizându-le 

participanților cunoștințe vaste despre programele de finanțare ale UE, modalitatea de 

aplicare, adaptarea propunerii de proiect la obiectivele strategice ale UE și, în final, modul în 

care poate fi gestionat un proiect finanțat din fonduri europene. 

Mai multe detalii pot fi obținute accesând următorul link: ARC-SENASA 

Cursul este disponibil atât în limba engleză, cât și în limba română și a fost elaborat de 

Alexandra Covrig, Senior Project Manager în cadrul ARC. Alexandra este responsabilă de 

dezvoltarea și implementarea proiectelor finanțate din fonduri UE. Alexandra are un Master 

în Știința Comunicării și Studii Europene și a urmat cursuri specializate de formare la 

Colegiul Europei în administrarea proiectelor europene. 

 

5. Examenul de acreditare a auditorilor financiari, persoane juridice, pentru misiuni de 

audit la cluburile de fotbal 

Informăm persoanele interesate că Federaţia Română de Fotbal organizează examenul 

de acreditare a societăților de audit financiar care pot efectua misiuni de audit la cluburile de 

fotbal, în conformitate cu cerințele Regulamentului național de licențiere a cluburilor și de fair 

play financiar. 

  

Pentru mai multe detalii vă rugăm să consultați anunțul FRF (aici) și Caietul de sarcini 

(aici). 

 

 

https://www.cafr.ro/wp-content/uploads/2021/09/Recomandari-Raport_AML-Septembrie-2021.docx
https://www.cafr.ro/wp-content/uploads/2021/09/Anexa-1-Model-Raport_AML-Septembrie-2021.docx
https://www.cafr.ro/wp-content/uploads/2021/09/Anexa-2-MODEL-Check-List-Septembrie-2021.docx
https://www.arc-senasa.eu/?idCurso=8&utm_source=Regions%20and%20Airports%20Newsletter&utm_campaign=04c96a708f-Regions_and_Airports_82_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_b8d5a5ddc7-04c96a708f-107869093&mc_cid=04c96a708f&mc_eid=9856ff60ff&fbclid=IwAR1YFPCgJKc1Bs75m9oyAUpZOxW0lXgnJE0jCy42Dadvn3M13DYXwS4kE3A
https://www.cafr.ro/wp-content/uploads/2021/10/Informatii-acreditare-auditori-financiari-2021.pdf
https://www.cafr.ro/wp-content/uploads/2021/10/Caiet-de-sarcini-acreditare-auditori-financiari-2021.pdf
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6. Conferința Federației Europene a Contabililor și Auditorilor pentru Întreprinderi 

Mici și Mijlocii cu tema  

„COVID-19: Practicienii mici și mijlocii se redresează mai inteligent, mai puternic, 

durabil” 

Eveniment virtual, 22 octombrie 

 

  

Camera Auditorilor Financiari din România a lansat, pe site-ul propriu, invitaţia de 

participare Conferința organizată de Federația Europeană a Contabililor și Auditorilor pentru 

Întreprinderi Mici și Mijlocii (EFAA) cu tema „COVID-19: Practicienii mici și mijlocii se 

redresează mai inteligent, mai puternic, durabil” care s-a desfășurat în format online în data de 22 

octombrie. 

La lucrări au participat alături de reprezentanţi ai organizaţiilor membre EFAA,  

Salvador Marín, președintele EFAA, Alan Johnson, președintele IFAC. 

 

Conferinţa a inclus în agendă trei sesiuni de discuţii, după cum urmează: 

 

Sesiunea I: Atingerea obiectivelor durabilității – Cum pot contribui practicile de 

dimensiuni mici și mijlocii? 

Participanții la discuții au discutat despre rolul pe care trebuie să-l joace SMP-urile în a 

ajuta IMM-urile să facă tranziția durabilă, inclusiv sfaturi cu privire la practicile durabile, 

accesarea finanțării durabile și raportarea și asigurarea durabilității. 

Sesiunea II: Mai puternici – Diversificarea ofertei de servicii 

Grupurile de discuții au dezbătut posibile modalități de a sprijini SMP-urile și de a le 

face mai puternice prin sporirea gamei de servicii pe care le oferă practicile contabile mici și 

mijlocii (SMP). Care sunt noile servicii pentru viitor și ce fel de competențe și calificări vor 

trebui să obțină contabilii? 

Sesiunea III: Mai inteligent – Transformarea digitală 

Vorbitorii au împărtășit din experiența proprie aspecte privind digitalizarea 

organismelor profesionale contabile, precum și modul în care pot sprijini în mod eficient 

SMP-urile pe măsură ce întreprind transformarea digitală. 

 

CAFR a fost reprezentată la eveniment de dr. Ciprian Teodor Mihăilescu, consilier al 

preşedintelui Camerei. 
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7. Sondaj de opinie ANAF cu tema  

Studiul satisfacției contribuabililor privind serviciile oferite de ANAF 

 

Agenția Națională de Administrare Fiscală - ANAF anunță lansarea sondajului de 

opinie anual cu tema „Studiul satisfacției contribuabililor privind serviciile oferite de ANAF”. 

Obiectivul sondajului este acela de a evalua percepția contribuabililor asupra 

serviciilor acestei instituții, inclusiv asupra serviciilor electronice.  

Sondajul a fost pregătit de ANAF și va fi vizibil în mediul online până la data de 25 

noiembrie 2021.  

Sondajul este disponibil pe site-ul ANAF la secțiunea Noutăți și poate fi completat prin 

accesarea link-ului https://www.surveymonkey.com/r/5XLVGTL.  

De asemenea, sondajul va fi diseminat prin intermediul Spațiului Privat Virtual și pe 

pagina de Facebook a ANAF. 

8. Institutul Bancar Român  

Trei decenii de excelenţă în formarea profesională a specialiştilor din sistemul financiar-

bancar 

La începutul lunii octombrie a acestui an, Institutul Bancar  Român (IBR) a aniversat 30 

de ani de  existenţă. În toată această perioadă activitatea Institutului a urmărit:  perfecţionarea 

profesională, pregătirea şi  specializarea personalului din sectorul  financiar-bancar, în 

conformitate cu strategia  stabilită de către membrii săi fondatori, Banca  Naţională a 

României (BNR) în cooperare cu  Asociaţia Română a Băncilor (ARB). 

 În portofoliul IBR se regăsesc cursuri,  programe şi evenimente în sistem online, 

la  clasă şi blended-learning, care acoperă peste 160 de teme de actualitate. Colaboratorii 

Institutului sunt manageri din sistemul financiar-bancar, cadre didactice din universităţi, 

specialişti certificați cu vastă experienţă şi reputaţie profesională. 

Institutul Bancar Român este lider în furnizarea programelor de pregătire în domeniul 

financiar-bancar, acoperind cu succes şi arii de mare interes pentru companii. Institutul a 

pregătit în această perioadă aproximativ 100.000 de specialişti în domeniul financiar-bancar, 

prin seminarii dintre cele mai variate, de la certificări internaţionale şi programe specializate 

de educaţie financiară sau bancară, până la cursuri de limbi străine pentru domeniul bancar. 

Calitatea a rămas prioritatea numărul 1: toate programele au o puternică latură 

aplicativă, fiind livrate de experţi cu reputație în domeniu care implică interacțiune 

permanentă cu participanții. 

O sarcină prioritară a institutului va rămâne şi în continuare: implicarea IBR în 

proiecte de educaţie financiară, dezvoltarea unui sistem coerent şi unitar de asigurare a celor 

mai înalte standarde de calitate în formarea profesională continuă pentru sectorul serviciilor 

financiare. 

 

https://www.anaf.ro/anaf/internet/ANAF/acasa/!ut/p/a1/hc6xDoIwEAbgZ2Ho2jtRCHHDhUocxEXoYkpSCgZbUiq8vtU4OCjedn--y3_AoQSuxdQp4TqjRf_ceXxhKxazMAlzZAViEe32pyg7ImYbDyoP8Mek-O_-DHyRYPwGCxU5cNWb-vVulep6nSjgVjbSSkvv1setc8O4JUhwnmcqtGioNQS_-daMDsoPBsOtxGvUT4c0CB5h5prT/dl5/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/
https://www.surveymonkey.com/r/5XLVGTL
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9. Camera Auditorilor Financiari din România – reprezentată în cadrul Asociaţiei 

Facultăţilor de Economie din România 

 

Asociația Facultăților de Economie din România (AFER) este organizaţia profesional – 

ştiinţifică, neguvernamentală, întemeiată pe principiile democraţiei depline care promovează 

valori şi principii etice, având ca deviză de lucru consensul prin conlucrare şi consultare 

colegială. Asociaţia vizează dezvoltarea şi perfecţionarea învăţământului superior economic 

din România în spiritul reformator european şi și-a asumat statutul de consultant autorizat al 

entităţilor publice cu responsabilităţi în domeniul educaţiei şi cercetării.  

De asemenea, AFER constituie un forum de dezbatere, privind: problemele curriculare 

(definirea calificărilor universitare la nivelul studiilor de licenţă, masterat, doctorat; 

orientarea curriculei pe nevoile studentului şi pe cerinţele practicii economice şi sociale;  

elaborarea şi/sau armonizarea arhitecturilor curriculare şi a fişelor de disciplină; ECTS); 

probleme de management universitar, etică și deontologie profesională; alte probleme de 

interes comun. 

Noua structură de conducere a AFER a cooptat noi membri în cadrul departamentelor 

sale, pentru mandatul 2021-2025 şi, în acest context, CAFR a desemnat doi membri ai 

Consiliului drept reprezentaţi, respectiv: conf. univ. dr. Irimie Emil Popa, pentru 

Departamentul cu mediul extrauniversitar (mediul economico-social) şi conf. univ. dr. Alin 

Constantin Dumitrescu, pentru Departamentul Dezvoltare curriculară şi asigurarea calităţii în 

procesul didactic şi de cercetare ştiinţifică. 

 
 DIN AGENDA CAFR 

▪ Activităţi în plan intern 

10. Organizarea testului de acces la stagiu – sesiunea noiembrie 2021 

 

Camera Auditorilor Financiari din România (CAFR) organizează în data de 12 

noiembrie 2021 testul de verificare a cunoștințelor pentru accesul la stagiu (testul de acces la 

stagiu). 

Testul de acces se va desfășura pe o perioadă de 3 ore și se va susține în sistem online. 

 

Persoanele interesate s-au putut înscrie la test în perioada 18 - 29 octombrie 2021. 

 

Textul integral al anunțului poate fi accesat aici. 

 

Pentru a veni în sprijinul celor care doresc să susțină testul de acces, CAFR a publicat 

culegerea „Teste grilă pentru verificarea cunoștințelor în vederea accesului la stagiu”, ediţia 2021, 

disponibilă gratuit în format electronic aici. 

https://www.cafr.ro/test-de-acces-la-stagiu-2021/
https://www.cafr.ro/wp-content/uploads/2021/09/Teste-grila-test_acces_final_21_09_21.pdf
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11. Seminar de pregătire profesională CAFR – ONPCSB 

13 octombrie 2021 

 

În data de 13 octombrie Camera Auditorilor Financiari din România a organizat 

împreună cu Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spălării Banilor un Seminar gratuit 

de pregătire profesională. 

Seminarul s-a desfăşurat în format online pe platforma ZOOM, iar temele prezentate 

au fost: 

  

- Noutăţi legislative în domeniul combaterii spălării banilor şi finanţării terorismului  

- Raportare tranzacţii suspecte - Studii de caz  

- Sistemul de raportare online  

  

Au participat în calitate de lectori Emilia Dimache, şef serviciu S.L.C. - Direcţia 

Juridică, Metodologie şi Relaţia cu Parlamentul; Alexandru Garimovici, analist financiar - 

Direcţia Analiză şi Prelucrare a Informaţiilor; Mihaela Daescu, analist financiar - Direcţia 

Tehnologia Informaţiilor, Baze de date şi Statistică. 

 

12. Ziua Europeană a Avocaților 

22 octombrie 2021 

 

Cu ocazia Zilei Europene a Avocaţilor, Uniunea Națională a Barourilor din România a 

organizat în data de 22 octombrie 2021 Conferința cu tema ,,Nu există justiție fără avocați 

independenți"  

La eveniment Camera Auditorilor Financiari din România a fost reprezentată de conf. 

univ. dr. Gheorghe Ialomițianu, prim-vicepreşedinte.  

Cu această ocazie domnia sa a adresat felicitări acestui organism profesional pentru 

tema aleasă având în vedere faptul că, independența reprezintă unul din stâlpii de bază ai 

exercitării profesiilor liberale.  

De asemenea, dl. Ialomiţanu, în calitate de preşedinte al UPLR, a dat asigurări că 

Uniunea va susține toate demersurile în apărarea independenței profesiei de avocat. 
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 Activităţi în plan extern 

13. Summit-ul IFAC EdExchange: Rolul principal în durabilitate 

12 - 14 octombrie 2021, eveniment public virtual 

 

Camera Auditorilor Financiari din România a lansat invitaţia de participare, pe site-ul 

propriu, la Summit-ul IFAC EdExchange cu tema Rolul principal în durabilitate care s-a 

desfășurat în intervalul 12-14 octombrie.  

IFAC a dedicat al doilea summit virtual anual acestui subiect larg dezbătut și care 

prezintă cel mai mare interes la nivel internațional, sustenabilitatea, cu scopul de a susține 

profesioniștii contabili și auditori să se bucure în activitatea lor de abilitățile și competențele 

pe care le au deja în trusa de instrumente. 

Summitul de trei zile s-a concentrat pe cererea adresată organizațiilor de a acționa și pe 

nevoile și perspectivele investitorilor, autorităților de reglementare și entităților de interes 

public. Au prezentat vorbitori cu expertiză globală în durabilitate, mediu, social și 

guvernanță (ESG), raportare integrată și sustenabilitate, nevoile investitorilor legate de 

durabilitate și multe altele. Va ajuta profesioniștii contabili, auditorii și organizațiile 

profesionale care îi susțin, să înțeleagă - și să ia măsuri pentru a răspunde - cererilor tot mai 

mari de servicii de sustenabilitate din sectorul public și privat. 

Agenda evenimentului poate fi consultată pe site-ul IFAC aici.  

 

 

14. Member’s Engagement Day – Ziua implicării membrilor 

Eveniment virtual organizat de Accountancy Europe 

20 octombrie 

 

În data de 20 octombrie Accountancy Europe (AE) a organizat evenimentul virtual 

„Member’s Engagement Day”, în care discuțiile au fost concentrate pe două mari arii de interes 

şi, anume:  Reforma de audit, care trebuie atent gândită ca strategie de abordare şi  

Sustenabilitate şi impactul standardelor EFRAG (mai ales în ceea ce privește Asigurarea/ 

Auditul). Acestea din urmă, încă nu sunt elaborate, însă se preconizează în cursul anului 

viitor un draft spre discuție.  

Agenda evenimentului a inclus următoarele subiecte:   

1. Actualizarea generală a politicii UE: Alăturați-vă nouă pentru o actualizare 

generală și un schimb de opinii cu privire la cele mai recente evoluții ale politicilor UE și a 

acestora impact asupra profesiei.  

Având în vizor pulsul Bruxelles-ului, experții AE vor împărtăși esenţa informațiilor 

referitoare la politicile privind sustenabilitatea, raportarea, guvernanța corporativă, 

combaterea spălării banilor și altele. Actualizarea se va concentra pe propunerile emise în 

timpul verii și pe evoluțiile așteptate. 

https://ifac.us7.list-manage.com/track/click?u=9e7d9671563ff754a328b2833&id=c383ae1667&e=062a75c764
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2. CSRD și asigurarea informațiilor de sustenabilitate  

Propunerea Directivei privind raportarea durabilității corporative (CSRD) introduce o 

cerință la nivelul UE pentru a obține o asigurare cu privire la informațiile de durabilitate. 

Demarăm un proiect de durabilitate privind asigurarea informațiilor, pentru a aborda 

implicațiile practice aferente și pentru a  ne asigura că serviciile de asigurare sunt furnizate în 

mod constant în întreaga UE.  

Obiectivul sesiunii a fost de a informa membrii despre proiect și de a aduna 

contribuții. 

3. Standardele UE și internaționale de raportare a durabilității  

În această sesiune a fost abordat contextul și următorii pași în dezvoltarea:  

- Standardelor UE de raportare a durabilității, inclusiv o legătură cu Green Deal și cu 

CSRD, rolul EFRAG şi domeniul de aplicare al standardelor;  

- Standardelor internaționale de raportare a durabilității, inclusiv înființarea ISSB, 

domeniul de aplicare al standardelor;  

4. Reforma auditului în UE – actualizarea politicii UE și strategia noastră  

În primul rând, au fost împărtășite cele mai recente informații colectate de la Comisia 

și Parlamentul European referitoare la reforma auditului în UE. Au fost discută apoi strategia 

AE privind pregătirea pentru reforma auditului precum și pașii următori de făcut. Acest 

aspect include cooperarea atât cu organismele noastre membre, cât și cu alte părți interesate. 

5. Reforma auditului în UE – principalele subiecte previzionate ale dezbaterii  

Participanții au primit o imagine de ansamblu asupra abordării așteptate, a 

conținutului și a calendarului viitoarei reforma de audit la nivelul UE, care va începe cu o 

consultare în trimestrul IV al anului 2021.  

* 

* * 

Legat de reforma în audit, în perioada următoare Accountacy Europe va organiza o 

serie de dezbateri (atât în cadrul AAPG, cât şi în cadrul Corporate Reporting Group), care vor 

deschide discuțiile pe această temă.  

La acest eveniment, Camera Auditorilor Financiari din România a fost reprezentată de 

Anca Ţiura, şeful compartimentului Marketing, Comunicare şi Relaţii Internaţionale şi de 

Monica Ştefan, Audit Senior Partner, Soter&Partners.  
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 DIN ACTIVITATEA UPLR 

15. Ediţia a XIV-a Conferinţei „Ziua profesiilor liberale din România” 

4 noiembrie 2021, eveniment virtual 

  

În data de 4 noiembrie 2021 Uniunea Profesiilor Liberale din România va organiza a 

XIV-a ediţie a Conferinţei „Ziua profesiilor liberale din România”, cu tema „Exercitarea 

profesiilor liberale în pandemie", eveniment care se va desfăşura în format online. 

Agenda Conferinţei va cuprinde:  

- Mesajul președintelui UPLR – conf. univ. dr. Gheorghe Ialomiţianu  adresat 

membrilor profesiilor liberale; 

- Intervenții ale unor personalități care sprijină activitatea profesiilor liberale; 

- Prezentări ale președinților asociațiilor membre cu privire la situația acestora în 

actuala criză sanitară și care vor viza aspecte precum: 

▪ adaptarea asociației la condițiile generate de pandemie, care să asigure desfășurarea 

activității, inclusiv intensificarea digitalizării acesteia; 

▪ modul în care asociația a funcționat de la debutul crizei sanitare, funcționează și va 

funcționa în viitor; 

▪ impactul pandemiei asupra relațiilor dintre profesioniștii liberali și clienții lor; 

▪ sprijinul acordat de autorități membrilor asociației care a înregistrat pierderi, inclusiv 

măsuri adoptate de către acestea de relansare a economiei; 

▪ orice alt aspect pe care îl considerați a fi oportun pentru a fi relevat.  

 

Camera Auditorilor Financiari din România va fi reprezentată la eveniment de către 

Adrian Popescu, preşedinte. 

 

Conferința va fi difuzată pe portalul universuljuridic.ro și pe pagina de Facebook a 

Editurii Universul Juridic, urmând ca alte detalii privind desfăşurarea Conferinţei să fie 

publicate în numărul viitor al InfoAudit. 
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16. Forumul de concurență și antreprenoriat 

19 octombrie 2021 

 

În data de 19 octombrie 2021, Clubul Antreprenor a organizat Forumul de concurență și 

antreprenoriat, eveniment prin intermediul căruia, organizatorii și-au propus să promoveze o 

cultură a concurenței în rândul companiilor cu capital românesc, precum și în rândul 

asociațiilor patronale și profesionale. Având în vedere reglementările tot mai sofisticate, este 

nevoie ca și antreprenorii români să investească mai mult în zona de prevenție, conformare, 

pentru a nu fi sancționați de Consiliul Concurenței. 

Uniunea Profesiilor Liberale din România a participat la acest eveniment, fiind 

reprezentată de conf. univ. dr. Gheorghe Ialomiţianu, preşedinte, care a prezentat 

participanţilor tema de actualitate: „Asigurarea independenței exercitării profesiilor liberale în 

condițiile digitalizării”. 

În agenda discuţiilor au mai figurat subiecte precum: Concurența în mediul online; 

Concurența neloială – practică judiciară recentă, studii de caz; Concurența neloială ca problemă a 

IMM-urilor; Procedurile de inspecție și investigare informatică folosite de Consiliul Concurenței; Spețe 

recente din dreptul comunitar cu un impact deosebit; Conformarea cu legislația concurenței; Acţiunile 

în despăgubire pentru încălcări ale legislației concurenței; Tendințe privind operațiunile de concentrare 

economică; Componenta penală a dreptului concurenței; Abuzul de poziție dominantă și modalitățile în 

care acesta operează; Avantajele politicii de clemență. 

Printre vorbitori s-au regăsit: Dan Pascu, vicepreședinte - Consiliul Concurenței; 

Florin Dănescu, președinte executiv - Asociația Română a Băncilor (ARB); Anca Jurcovan, 

Partner - Wolf Theiss; Mihai Matei, președinte, Asociația patronală a industriei de software și 

servicii; Florentina Munteanu - Partener Reff & Asociații | Deloitte Legal; Oana Bucșa, 

Senior Associate - PeliPartners; George Bădescu, director Executiv, Asociația Marilor Rețele 

Comerciale din România. 
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 ACTUALITĂŢI INTERNAŢIONALE 

▪ Studii, opinii, articole 

 

17. Raportarea dincolo de aspectele financiare: sustenabilitatea din cărți 

Nadja Picard, PwC Germania 

 

Nadja Picard, Global Reporting Leader la PwC Germania ni se alătură pentru a 

răspunde la câteva întrebări cruciale despre viitorul raportării corporative.  

Multe companii trec deja, dincolo de aspectele financiare, dar fără armonizarea 

standardelor de raportare non-financiară, prin această etapă, aspect care poate conduce foarte 

ușor la greenwashing, întrucât companiile aleg să raporteze doar informațiile nefinanciare care 

contribuie la buna imagine a entităţilor respective. 

Am vorbit cu Nadja despre modul în care raportarea financiară și cea non-financiară 

trebuie să se asocieze pentru a oferi o imagine mai precisă asupra performanței companiei.  

Nadja pune în discuţie şi modul în care ar trebui aliniate eforturile UE și standardele 

globale de raportare nefinanciară și de ce. 

 

Puteţi viziona podcast-ul aici 

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

 

 

18. Inspecțiile de audit îmbunătățesc calitatea acestuia? 

W. Robert Knechel şi Amir Ghandar  

 

Ca răspuns la numeroasele eșecuri de audit percepute în SUA, cerința de a avea 

audituri inspectate de un organism de reglementare guvernamental a fost stabilită odată cu 

adoptarea Actului Sarbanes-Oxley din 2002 (SOX), care a creat și Consiliul de Supraveghere a 

Contabilității Companiei Publice (PCAOB), cu scopul de a supraveghea auditurile 

companiilor publice. De atunci, autorități de reglementare similare au fost înființate în 54 de 

jurisdicții din întreaga lume, așa cum demonstrează apartenența la Forumul Internațional al 

Autorităților de Reglementare Independente de Audit (IFIAR). De exemplu, această 

responsabilitate a fost asumată de Consiliul de Raportare Financiară din Regatul Unit în 2003, 

Comisia australiană pentru valori mobiliare și investiții în 2004 și Autoritatea piețelor 

financiare din Noua Zeelandă în 2012. În mod colectiv, membrii IFIAR au diferite 

responsabilități de supraveghere a auditului în propriile jurisdicții, iar inspecțiile sunt un 

instrument comun și puternic pentru stimularea calității auditului de către membrii IFIAR. 

 

Materialul integral se găseşte aici 

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

https://www.accountancyeurope.eu/reporting-transparency/reporting-beyond-the-financials-sustainability-on-the-books/
https://www.accountancyeurope.eu/
https://www.ifac.org/knowledge-gateway/supporting-international-standards/discussion/do-audit-inspections-improve-audit-quality
https://www.ifac.org/
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 NOUTĂŢI EDITORIALE 

19. Revista Audit Financiar nr. 4/2021 

 

Din sumar: „100 de ani de profesie contabilă reglementată în România. O lecţie 

de istorie pentru profesioniştii de astăzi”; „Valenţe ale raportării financiare potrivit 

IFRS. Provocări la zi pentru auditorii financiari”; „Aspecte privind structura pieţei de 

audit financiar în Uniunea Europeană din perspectiva onorariilor”; „Factorii care 

influenţează raportarea aspectelor cheie de audit: o analiză structurată a literaturii”; 

„Fundamentarea deciziilor privind investiţiile de portofoliu pe baza opiniei de audit în 

cazul firmelor cotate”; „Digitalizarea în profesia contabilă şi de audit prin sisteme 

informatice de tip ERP”. 
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20. Revista Practici de Audit nr. 3/2021 

 

Din sumar: „Reforma profesiei de audit – Încotro?”; „Auditorul financiar român faţă în 

faţă cu modernizarea profesiei”; „Etica adoptării durabile a AI: conectarea AI şi ESG”; „Rolul 

auditului intern în consolidarea guvernanţei corporative”; „Riscul de audit în noul context 

rezilient”; „Noi modificări şi completări aduse Legii nr. 53/2003 – Codul muncii”; „ISA 

propus pentru auditarea situaţiilor financiare ale entităţilor mai puţin complexe. Este timpul 

să vă exprimaţi părerea!”; „Confirmation”. 

 

 

 

 
 

 

 

 


