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 ŞTIRILE EDIŢIEI 

 

1. Delegarea atribuțiilor privind traducerea şi publicarea Codului etic şi a Standardelor 

internaționale de audit 

  

Stimați colegi, 

Avem deosebita plăcere să vă informăm asupra materializării cu succes a unui nou 

proiect comun ASPAAS – CAFR. Astfel, Autoritatea pentru Supravegherea Publică a 

Activității de Audit Statutar a delegat Camerei Auditorilor Financiari din România atribuția 

de traducere și publicare a Codului etic și a Standardelor internaționale de audit. 

  

În Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1095/ 17 noiembrie 2021, a fost publicat 

Ordinul președintelui ASPAAS nr.651/ 03 noiembrie 2021 pentru delegarea atribuțiilor 

privind traducerea și publicarea Codului Etic și a Standardelor Internaționale de audit. 

  

CAFR va depune toate eforturile necesare pentru a îndeplini cu profesionalism această 

nouă activitate delegată de autoritatea de supraveghere. 

2. Cursurile de formare profesională continuă aferente anului 2021 pentru auditorii 

financiari 

 

Stimaţi colegi, 

Vă informăm că, și în acest an formarea profesională continuă a auditorilor financiari  

va fi organizată de CAFR, în baza delegării ASPAAS, în conformitate cu Normele privind 

formarea profesională continuă a auditorilor financiari, aprobate prin Ordinul preşedintelui 

ASPAAS nr. 90/2018, cu modificările și completările ulterioare și cu Programul de formare 

profesională continuă (PFPC) aferent anului 2021, disponibil la următoarele linkuri: 

https://www.cafr.ro/pregatire-profesionala/, respectiv https://www.aspaas.gov.ro/formare-

profesionala-continua/programul-de-formare-continua-pfpc/. 

 

Cursurile de formare profesională continuă aferente anului 2021 pentru auditorii 

financiari sunt disponibile în platforma e-learning a CAFR, în perioada 03 noiembrie 2021 – 

27 martie 2022. 

 

Pentru instrucțiuni privind parcurgerea acestor cursuri, click aici: Instructiuni-

Vizualizare-cursuri-formare-continua-structurata-2021.pdf (cafr.ro)  

 

https://www.cafr.ro/pregatire-profesionala/
https://www.aspaas.gov.ro/formare-profesionala-continua/programul-de-formare-continua-pfpc/
https://www.aspaas.gov.ro/formare-profesionala-continua/programul-de-formare-continua-pfpc/
https://www.cafr.ro/wp-content/uploads/2021/11/Instructiuni-Vizualizare-cursuri-formare-continua-structurata-2021.pdf
https://www.cafr.ro/wp-content/uploads/2021/11/Instructiuni-Vizualizare-cursuri-formare-continua-structurata-2021.pdf
https://www.cafr.ro/wp-content/uploads/2021/11/Instructiuni-Vizualizare-cursuri-formare-continua-structurata-2021.pdf
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După autentificarea în platforma elearning.cafr.ro, în prima pagină este disponibil 

fișierul „Cursuri structurate 2021”. CAFR a pus la dispoziția auditorilor financiari în anul 

2021 un număr de 45 de cursuri structurate, care pot fi parcurse în funcţie de specificul 

activității desfășurate:  

”I. Tematica generală, adresată tuturor auditorilor financiari” – 20 de ore și  

”II. Tematica pentru auditorii care efectuează misiuni de audit specializate - 25 de ore”.  

 

IMPORTANT: PFPC aferent anului  2021 conţine 45 de ore de pregătire profesională, 

având în vedere că anul 2021 reprezintă cel de-al 3-lea la care se încheie perioada de referință 

de 3 ani a formării profesionale continue raportate la ASPAAS. 

 

În perioada de referință, auditorii financiari activi trebuie să aibă cel puţin 120 de ore 

de formare profesională continuă, din care 60 de ore trebuie să fie ore de formare 

profesională continuă structurată, în conformitate cu cerinţele sintetizate în Anexa 3 la 

Normele privind formarea profesională continuă a auditorilor financiari, aprobate prin Ordinul 

preşedintelui ASPAAS nr. 90/2018, cu modificările și completările ulterioare. 

 

 

3. Clarificări publicate de ASPAAS privind obligațiile  

de formare profesională continuă 

25 noiembrie 2021 

  

Stimaţi colegi, 

 

Pentru a veni în sprijinul membrilor profesiei, Autoritatea pentru Supravegherea 

Publică a Activității de Audit Statutar (ASPAAS) a publicat pe site-ul propriu un anunț care 

cuprinde o serie de informații și clarificări cu privire la obligațiile de formare profesională 

continuă a auditorilor financiari (FPCS), aferentă perioadei 2018-2021. 

 

Toate detaliile le găsiţi la: Anunțuri, știri și evenimente – ASPAAS (gov.ro) 

 

 

 

 

 

 

 

 

file:///C:/Users/adriana.spiridon/Desktop/elearning.cafr.ro
https://www.aspaas.gov.ro/anunturi-stiri-si-evenimente/#_ftn1
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 INFORMATIV PROFESIONAL 
 

4. eIS – o nouă platformă IFAC oferă acces digital 

la standardele internaționale de contabilitate 

 

Platforma eIS își propune să îmbunătățească adoptarea și implementarea standardelor 

profesionale privind etica, auditul și asigurarea și contabilitatea în sectorul public.  

Federația Internațională a Contabililor (IFAC) a prezentat o nouă resursă online care 

oferă acces fără precedent la standardele internaționale care susțin și disting profesia 

contabilă și de audit financiar. eIS, prescurtare de la e-Standarde internaționale, oferă acces 

direct la standardele dezvoltate de Consiliul pentru Standarde Internaţionale de Audit şi 

Asigurare (IAASB), Consiliul pentru Standarde Internaționale de Etică pentru Contabili 

(IESBA) și Consiliul pentru Standarde Internaționale de Contabilitate pentru Sectorul Public 

(IPSASB), alături de materiale cheie de asistență, referință și îndrumare, disponibile pentru a 

contextualiza limbajul și pentru a oferi o transparență sporită. 

Caracteristicile eIS includ: 

- un design receptiv care poate fi folosit pe mobil, tabletă și desktop; 

- capabilități de căutare avansate și intuitive; 

- acces facil la resursele aferente; 

- acces ușor de tip pop-up la referințe; 

- funcționalitatea de control a versiunilor; și 

- pagini ușor de navigat cu mai multe moduri de vizualizare. 

  

Pentru a descoperi mai multe informații accesați următorul link sau platforma eIS.  

 

5. IFAC sprijină noul consiliu internațional pentru standarde de durabilitate 

 

Federația Internațională a Contabililor (IFAC) salută  înființarea Consiliului pentru 

Standarde Internaționale de Sustenabilitate (ISSB), care lucrează în strânsă cooperare cu 

Consiliul pentru Standarde Internaționale de Contabilitate (IASB), sub structura de 

guvernanță și conducere a Fundației IFRS. 

IFAC felicită administratorii Fundației IFRS pentru că au lucrat cu o viteză fără 

precedent pentru a îndeplini nevoile investitorilor, pentru a oferi o viziune holistică a valorii 

întreprinderii și pentru a aborda criza climatică. Clima și alte probleme legate de 

sustenabilitate sunt de natură globală, iar ISSB va oferi o soluție globală pentru prezentarea 

informațiilor privind durabilitatea. Amprenta multi-jurisdicțională a ISSB reflectă această 

realitate și poate facilita implementarea standardelor ISSB. 

IFAC salută, de asemenea, angajamentele de a conlucra ale CDSB și Value Reporting 

Foundation cu Fundația IFRS – oferind consolidarea atât de necesară și contribuind cu sprijin 

și resurse la succesul noului ISSB. Acest aspect susține ISSB în a se baza pe munca de înaltă 

https://www.ifac.org/e-international-standards?utm_source=Main+List+New&utm_campaign=eb92992a2c-EMAIL_CAMPAIGN_2021_11_04_12_25&utm_medium=email&utm_term=0_c325307f2b-eb92992a2c-80723352
https://eis.international-standards.org/?utm_source=Main+List+New&utm_campaign=eb92992a2c-EMAIL_CAMPAIGN_2021_11_04_12_25&utm_medium=email&utm_term=0_c325307f2b-eb92992a2c-80723352
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calitate a inițiativelor existente legate de sustenabilitate și a armoniza standardizarea – 

oferind o bază globală cuprinzătoare de material informațional privind durabilitatea. 

Această abordare permite standardelor globale stabilite de ISSB – compatibile cu orice 

prezentări de informații axate pe mai multe părți interesate pe care le pot solicita unele 

jurisdicții – să aibă ca rezultat informații consistente, comparabile și asigurabile legate de 

sustenabilitate, care îmbunătățesc raportarea corporativă. 

IFAC îndeamnă organizațiile sale membre să susțină această inițiativă și să se angajeze 

acum, la nivel local, pentru a contribui la transformarea noilor standarde globale în cerințe de 

raportare la nivel local. 

 

Pentru a consulta mai multe detalii legate de susținerea arătată de IFAC standardelor 

privind durabilitatea, accesați următorul link. 

 

6. IAASB și IFAC lansează un sondaj pe tema entităților mai puțin complexe  

  La sfârșitul lunii iulie, Consiliul pentru Standarde Internaționale de Audit și 

Asigurare (IAASB) a deschis o consultare publică de șase luni cu privire la noul său standard 

de referință propus pentru auditarea situațiilor financiare ale entităților mai puțin complexe 

(LCE).  

  Deși IAASB încurajează toate părțile interesate să răspundă la consultare în scris, 

recunoaște că este posibil ca unii să nu aibă timpul sau resursele necesare pentru a face acest 

lucru. Pentru a ajuta, Federația Internațională a Contabililor și IAASB au dezvoltat un sondaj 

pentru a oferi o modalitate alternativă de a participa la consultare și de a vă exprima opiniile. 

Sondajul este deschis până pe 14 ianuarie 2022 și este disponibil în engleză, franceză și 

spaniolă făcând click pe selectorul de limbi din colțul din dreapta sus al sondajului.  

  Răspunsurile la sondaj vor fi analizate de IAASB împreună cu toate celelalte opinii 

scrise și vor ajuta la formarea standardului final; răspunsurile individuale la sondaj sunt 

confidențiale. 

 

Puteți răspunde la chestionar aici. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.ifac.org/knowledge-gateway/contributing-global-economy/discussion/sustainability-standards?utm_source=Main+List+New&utm_campaign=6e9fc3d966-EMAIL_CAMPAIGN_2021_11_03_02_46&utm_medium=email&utm_term=0_c325307f2b-6e9fc3d966-80713060
https://www.iaasb.org/news-events/2021-07/iaasb-public-consultation-opens-proposed-new-standard-audits-financial-statements-less-complex?utm_source=Main+List+New&utm_campaign=f31054db56-IFAC-IAASB-LCE-survey-alert&utm_medium=email&utm_term=0_c325307f2b-f31054db56-80685640
https://www.iaasb.org/publications/exposure-draft-proposed-international-standard-auditing-financial-statements-less-complex-entities?utm_source=Main+List+New&utm_campaign=f31054db56-IFAC-IAASB-LCE-survey-alert&utm_medium=email&utm_term=0_c325307f2b-f31054db56-80685640
https://survey.alchemer.com/s3/6561251/Proposed-ISA-for-Audits-of-Financial-Statements-of-Less-Complex-Entities?utm_source=Main+List+New&utm_campaign=f31054db56-IFAC-IAASB-LCE-survey-alert&utm_medium=email&utm_term=0_c325307f2b-f31054db56-80685640
https://survey.alchemer.com/s3/6561251/Proposed-ISA-for-Audits-of-Financial-Statements-of-Less-Complex-Entities?utm_source=Main+List+New&utm_campaign=f31054db56-IFAC-IAASB-LCE-survey-alert&utm_medium=email&utm_term=0_c325307f2b-f31054db56-80685640
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7. „Cum poate contribui profesia la sustenabilitatea afacerilor?” 

Eveniment virtual ACCA, 24 noiembrie 2021  

 

  

ACCA, asociația internațională a profesioniștilor în domeniul financiar-contabil 

apreciază parteneriatul cu CAFR și a invitat membrii organizaţiei noastre la evenimentul  

dedicat profesioniştilor români din domeniul financiar, contabil şi de audit, care a avut loc în 

data de 24 noiembrie.  

La eveniment au participat profesioniști de top în domeniul sustenabilității care au 

discutat teme relevante, precum:  

- Cum va arăta viitorul când sustenabilitatea va fi o obligație și nu o opțiune? 

- Ce va însemna această schimbare pentru rolul profesionistului în domeniul financiar, 

contabil și de audit? 

- Care este avantajul competitiv pe care îl au profesioniștii în domeniul financiar-

contabil în contextul actual? 

ACCA consideră că toate aceste modificări reprezintă oportunități pentru profesie și, 

dorim să deschidem dezbaterile despre implementarea acestora în practică. În cadrul 

evenimentului au fost prezentate și rezultatele studiului global ACCA despre sustenabilitate 

cu focus pe analiza răspunsurilor celor aproape 140 profesioniști români care au participat.  

 

 8. Programul cursurilor organizate de Institutul Bancar Român 

în perioada noiembrie-decembrie 2021 

 

Stimaţi colegi, 

După cum ştiţi, 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. 

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

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

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. 

În acest context, vă invităm să consultaţi programul detaliat al cursurilor organizate în 

perioada următoare de IBR.  

 

 

 

https://www.cafr.ro/programul-cursurilor-ibr-cu-tematica-financiar-bancara/
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9. Chestionar privind recunoașterea profesiei de auditor și a rolului acesteia asupra 

sectorului public în România 

Stimați colegi, 

 

Vă prezenta un chestionar aferent unei cercetări doctorale privind „Impactul auditului 

extern asupra utilizării fondurilor publice”, realizată în cadrul ciclului de studii doctorale a 

Universității din Craiova. 

Prin intermediul acestui chestionar vor fi identificați principalii indicatori care pot 

îmbunătăți calitatea auditului și a rolului perceput al auditorilor financiari asupra funcției pe 

care auditul extern îl are în prezent în sectorul public din România. 

Completarea online a chestionarului necesită aproximativ 10 minute iar datele obținute 

în urma completării online vor fi incluse în teza de doctorat. 

Vă sugerăm să completați acest chestionar deoarece considerăm extrem de utilă 

cercetarea științifică în domeniul auditului în scopul îmbunătățirii calității și al dezvoltării 

profesiei. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfB0wWMPgjyji_zQYfuGRCZh2wfNBqLbzeNLNQz-wgTKJq_8w/viewform
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 EVENIMENTE VIITOARE 

 

10. Conferința virtuală comună EFAA și IFAC „Sustenabilitatea oferă noi 

oportunități pentru practicienii mici și mijlocii” 

15 decembrie 2021 

 

   Avem plăcerea de a vă invita la Conferința virtuală comună EFAA și IFAC 

„Sustenabilitatea oferă noi oportunități pentru practicienii mici și mijlocii” care se va 

desfășura  Miercuri, 15 decembrie 2021, acces liber, 15:00-16:30 ora României. 

   Întreprinderile mici și mijlocii (IMM-uri) reprezintă, în mod colectiv, o pondere 

semnificativă, dacă nu majoritară, a impacturilor sociale și de mediu ale întreprinderilor din 

sectorul privat. În consecință, IMM-urile și practicile contabile mici și mijlocii (SMP) care le 

oferă servicii profesionale vor juca un rol vital în a face economiile din întreaga lume 

durabile. Accentul pe reziliența și supraviețuirea afacerilor a devenit și mai important din 

cauza pandemiei Covid-19, care a contribuit, de asemenea, la punerea în prim-plan a 

anumitor probleme sociale. 

   Este important ca SMP-urile să continue să se concentreze pe transformare și pe 

furnizarea de servicii relevante și cu valoare adăugată clienților. Sustenabilitatea oferă o 

oportunitate de a-și extinde furnizarea de servicii și de a-și ajuta clienții/angajatorii să-și 

îmbunătățească modul în care își conduc afacerile. Aplicarea acelorași principii practicii în 

sine poate ajuta auditorii să își îmbunătățească și modul în care își conduc propriile afaceri.  

Printre vorbitori se vor regăsi nume sonore în domeniul auditului și contabilității în 

domeniul practicienilor mici și mijlocii: 

Christopher Arnold este șeful SME/SMP și Cercetare la IFAC. 

Paul Thompson este director EFAA și consultant dedicat spiritului inovator și 

dezvoltării profesiei contabile globale. 

Monica Foerster este președinte al Grupului consultativ SMP al IFAC (SMPAG). 

Aleksandra Zaronina-Kirillova este șeful departamentului SMP al ACCA. 

Johnson Kong este membru al Grupului Consultativ pentru Practici Mici și Mijlocii și 

conduce grupul operativ SMP Business Support al SMPAG. Dl Kong are peste 30 de ani de 

experiență profesională în contabilitate și este specializat în lucrări de restructurare, 

insolvență, criminalistică și asistență în litigii. 

 

Pentru a vizualiza agenda și a vă înregistra accesați link-ul 

https://www.ifac.org/events/efaa-ifac-webinar-sustainability-offers-new-opportunities-smps 

 

 

 

 

 

 

https://www.ifac.org/events/efaa-ifac-webinar-sustainability-offers-new-opportunities-smps
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 DIN AGENDA CAFR 

▪ Activităţi în plan intern 

11. Testul de acces la stagiu – sesiunea noiembrie 2021 

În baza delegării primite de la Autoritatea pentru Supravegherea Publică a Activității 

de Audit Statutar (ASPAAS), Camera Auditorilor Financiari din România (CAFR) a organizat  

în data de 12 noiembrie 2021 testul de verificare a cunoștințelor pentru accesul la stagiu 

(testul de acces la stagiu). 

Testul s-a susținut în sistem online, pe platforma de examinare a Academiei de Studii 

Economice din București, timpul alocat a fost de 3 ore iar rezultatele finale au fost publicate 

pe site–ul CAFR în data de 25 noiembrie 2021 şi pot fi consultate aici. 

Această sesiune a testului de acces la stagiu a fost susținută de 327 de candidați, dintre 

care au fost declarați admiși 269 de candidați. 

 

12. Ziua Economistului şi Ziua Profesorului de Economie 

Eveniment virtual, 23 noiembrie 2021 
 

În data de 23 noiembrie Asociația Facultăților de Economie din România (AFER), cu 

sprijinul Academiei de Studii Economice din București, în parteneriat cu Asociația Generală a 

Economiștilor din România (AGER), Societatea Română de Statistică (SRS) și Asociația 

Absolvenților Academiei de Studii Economice din București (ALUMNI ASE) au organizat 

două evenimente care au marcat „Ziua Economistului” și „Ziua Profesorului de Economie”. 

Agenda manifestărilor a inclus o serie de discuţii, în cadrul cărora un loc central l-a 

ocupat Forumul Național al Economiștilor din România, cu tema „Evoluția economiei 

românești în perioada de pandemie și măsuri de revigorare  post-pandemie. Între implicare și 

laissez-faire”.  

Ulterior Adunării Generale festive a AFER, AGER și SRS, participanții la eveniment, cu 

precădere reprezentanți ai mediului universitar, ai celui de afaceri, lideri de organizații, 

studenți, au abordat tema centrală în cadrul a șase secțiuni: 

- Digitalizarea educației – provocările adaptării la noua realitate a învățării online, 

schimb de bune practici  

- Metode și instrumente de stimulare a cercetării de excelență. Creșterea vizibilității și 

prestigiului internațional 

- Modalități de optimizare a colaborării cu mediul de afaceri 

- Reconceptualizarea evenimentelor comunității AFER în context pandemic și post-

pandemic 

- Promovarea brandului AFER  pentru creșterea vizibilității organizației 

- Al cincilea ciclu de dezvoltare globală. Provocări ale științei și implicații pentru 

politicile economice.  

https://www.cafr.ro/wp-content/uploads/2021/11/Rezultate-FINALE-Test-acces-2021_25_11.pdf
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Camera Auditorilor Financiari din România a fost reprezentată la eveniment de 

Adrian Popescu, preşedinte, prof. univ. dr. Liliana Ionescu-Feleagă, vicepreşedinte al 

Consiliului, conf. dr. Alin Dumitrescu, membru al Consiliului. 

La discuţii s-au alăturat şi alţi reprezentanţi ai profesiei de auditor financiar, precum: 

prof. univ. dr. Adriana Tiron-Tudor, prof. univ. dr. Ovidiu-Constantin Bunget. 

 

 

13. Şedinţa Unităţii Centrale de Armonizare pentru Auditul Public Intern (UCAAPI) 

din cadrul MFP 

Eveniment virtual, 24 noiembrie 2021 

 

În data de 24 noiembrie 2021, s-a desfăşurat în sistem virtual, şedinţa UCAAPI din 

cadrul Ministerului Finanţelor Publice. 

Ordinea de zi a discuţiilor a inclus următoarele subiecte: 

 

1. Dezbatere și avizare – Planul de activitate multianual al Unității Centrale de Armonizare 

pentru Auditul Public Intern pentru perioada 2022-2024. 

2. Dezbatere și avizare – Planul anual de activitate al Unității Centrale de Armonizare 

pentru Auditul Public Intern pentru anul 2022 și Referatul de justificare. 

3. Dezbatere și opinie – Precizări privind: Informarea UCAAPI sau a organului ierarhic 

superior cu privire la recomandările neînsușite de conducătorul entității publice. 

4. Dezbatere și opinie – Informare privind recomandările formulate de auditorii interni din 

cadrul Primăriei Municipiului Alba Iulia și neînsușite de conducerea entității (Primar), urmare 

derulării misiunii de audit intern cu tema „Modul de organizare și desfășurare a activității Direcției 

Programe”, finalizată prin Raportul de audit public intern înregistrat sub nr. 63819/04.06.2021. 

 

Camera Auditorilor Financiari din România a fost invitată să participe la discuţii şi a 

fost reprezentată de Adrian Popescu, preşedinte. 
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 Activităţi în plan extern 

           14. Conferința virtuală comună EFAA și Accountancy Europe 

         „O soluție globală pentru auditul entităților mai puțin complexe:  

                                     cum să facem să funcționeze?” 

                            19 noiembrie 2021 – eveniment virtual 

  

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

participare la Conferința online a Federației Europene a Contabililor și Auditorilor pentru 

Întreprinderi Mici și Mijlocii (EFAA) și Accountancy Europe cu titlul „O soluție globală pentru 

auditul entităților mai puțin complexe: cum să facem să funcționeze?”care s-a desfășurat  în data de 

19 noiembrie. 

 Discuţiile s-au axat, în principal, pe standardul de audit propus de IAASB pentru 

entitățile mai puțin complexe (LCE). IAASB a făcut un pas semnificativ și a propus un nou 

standard de audit de sine stătător pentru entitățile mai puțin complexe. În primul rând, au 

fost detaliate obiectivele și detaliile standardului propus de la președintele Grupului operativ 

LCE al IAASB; apoi vorbitorii au prezentat perspective din punctul de vedere al unui 

practician, al utilizatorului și al unui reglementator.  

Camera Auditorilor Financiari din România a participat la eveniment fiind 

reprezentată de Monica Ştefan, Partener de Audit Soter şi membru al Grupului consultativ 

pentru practici mici şi mijlocii al IFAC. 

 

Agenda evenimentului o găsiţi aici  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.cafr.ro/conferinta-virtuala-comuna-efaa-si-accountancy-europe-o-solutie-globala-pentru-auditul-entitatilor-mai-putin-complexe-cum-facem-sa-funtioneze/
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 DIN ACTIVITATEA UPLR 

15. Lucrările ediţiei 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, în parteneriat 

cu CEC BANK şi ALPHA BANK au organizat a XIV-a ediţie a Conferinţei „Ziua profesiilor 

liberale din România”, cu tema „Exercitarea profesiilor liberale în pandemie", eveniment care 

s-a desfăşurat în format online. 

Tema „Exercitarea profesiilor liberale în pandemie” și-a propus să evidențieze 

preocuparea permanentă a profesioniștilor liberali de a asigura servicii de calitate clienților și 

pacienților în condițiile dificile generate de criza sanitară. 

La Conferința moderată într-o primă parte de către conf. univ. dr. Gheorghe 

Ialomițianu, președintele Uniunii Profesiilor Liberale din România și, ulterior, de către dr. 

Dan Manolescu, prim-vicepreședinte al UPLR, au participat reprezentanți ai asociațiilor 

profesiilor liberale și ai unor autorități publice, instituții guvernamentale și de învățământ, 

precum și ai mediului de afaceri din România. 

În mesajul său adresat participanților la Conferință dl. Gheorghe Ialomițianu i-a 

felicitat pe toți profesioniștii liberali din România cărora le-a urat succes în activitatea de zi cu 

zi în slujba cetățeanului. 

„Deși, odată cu izbucnirea crizei sanitare, profesiile liberale au traversat o perioadă dificilă, 

membrii acestora au acționat cu fermitate pentru realizarea obiectivelor lor, reușind să se adapteze 

rapid noilor condiții și să-și îndeplinească misiunea de slujire a interesului public. Acest lucru a fost 

realizat prin intensificarea digitalizării activităților și prin reducerea birocrației.”  

De asemenea, domnia sa a reiterat susținerea acordată de UPLR independenței 

profesioniștilor liberali, valoare pe care o promovează cu perseverență. 

Mesajul comun al conducerii Uniunii Profesiilor Liberale s-a concentrat pe 

intensificarea colaborării și solidarității profesiilor liberale din România, astfel încât ele să se 

poată exprima ca o voce comună puternică la nivelul societății, fapt ce va determina, în mod 

evident, o creștere semnificativă a vizibilității acestora, apărarea și promovarea intereselor 

fundamentale ale membrilor profesiilor liberale și protejarea publicului larg prin furnizarea 

de servicii de înaltă calitate și expertiză, precum și perfecționarea prevederilor Codurilor etice 

și deontologice care constituie un cadru adecvat în care profesiile liberale își desfășoară 

activitatea. 

Camera Auditorilor Financiari din România a fost reprezentată la eveniment de către 

Adrian Popescu, preşedinte. 

 

Sursa: 

https://www.uplr.ro/uplr/comunicate/Comunicat%20post%20eveniment%20Ziua%20Profesiil

or%20Liberale.pdf 

https://www.uplr.ro/uplr/comunicate/Comunicat%20post%20eveniment%20Ziua%20Profesiilor%20Liberale.pdf
https://www.uplr.ro/uplr/comunicate/Comunicat%20post%20eveniment%20Ziua%20Profesiilor%20Liberale.pdf
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 ACTUALITĂŢI INTERNAŢIONALE 

▪ Studii, opinii, articole 

16. De ce oferă auditorii alte servicii de asigurare clienților lor de audit? 

 

Așteptările crescute ale părților interesate de la companii pentru o mai mare 

transparență sunt însoțite de nevoi de asigurare cu privire la informațiile furnizate. 

Companiile se bazează pe auditori pentru a furniza alte servicii de asigurare și pentru a 

contribui la buna funcționare a piețelor. Aceste servicii de asigurare sunt adesea strâns legate 

de auditul situațiilor financiare, iar terții se liniștesc din implicarea auditorului. Această 

publicație oferă o privire de ansamblu asupra măsurilor care asigură independența 

auditorilor, oferind în același timp alte servicii de asigurare companiilor pe care le auditează. 

Detaliem modul în care este menținută independența auditorului prin: restricții legale și 

cerințe etice supravegherea publică și controlul comisiei de audit transparența informațiilor 

legate de taxe. 

Documentul integral se găseşte aici 

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

 

 

17. Pregătirea pentru noile standarde de management al calității: ISQM 1 Obiective 

de calitate și riscuri de calitate – articol IFAC 

 

Ne aflăm într-un moment critic pentru profesioniștii contabili din practica publică. 

Multe standarde evoluează şi, poate cele mai importante din suita de standarde noi și 

revizuite sunt cele privind managementul calității aprobate recent de IAASB. Aceste 

standarde consolidează competența generală a firmelor și angajamentele pe care le 

îndeplinesc prin promovarea unei abordări robuste, pro-active și scalabile bazate pe risc al 

managementului calității.  

De ce ar trebui să vă pese de noile standarde? Pentru că acestea vor avea un impact 

asupra tuturor firmelor – indiferent de mărimea acestora – deoarece standardele pun accentul 

pe conducere și pe stabilirea unui sistem de management al calității, nu doar asupra 

controlului calității angajamentului. IAASB abordează un ecosistem de audit în evoluție și din 

ce în ce mai complex, inclusiv așteptări tot mai mari ale părților interesate. Pregătirea pentru 

implementarea lor ar trebui să fie o prioritate pentru practicienii mici și mijlocii (SMP), 

întrucât sistemele de management al calității în conformitate cu acest ISQM trebuie să fie 

proiectate și implementate până la 15 decembrie 2022, iar evaluarea sistemului de 

management al calității acestui ISQM este necesar să fie efectuat în termen de un an de la 15 

decembrie 2022. 

 

Puteţi citi materialul integral aici 

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

https://www.accountancyeurope.eu/wp-content/uploads/211029-Non-audit-services-and-auditors-independence.pdf
https://www.accountancyeurope.eu/
https://www.ifac.org/knowledge-gateway/supporting-international-standards/discussion/preparing-new-quality-management-standards-isqm-1-quality-objectives-and-quality-risks
https://www.ifac.org/

