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 ŞTIRILE EDIŢIEI 

 

1. Prelungirea termenului de depunere la CAFR a fişei individuale de pregătire 

profesională pentru anul 2021 

 

Stimați colegi, 

  

Pentru a veni în sprijinul dumneavoastră în ceea ce privește îndeplinirea cerințelor 

anuale de pregătire profesională continuă la CAFR, vă comunicăm că pentru anul 2021, data 

de depunere la CAFR a fișei individuale de pregătire profesională este 27 martie 2022.  

 

În acest sens a fost publicată în Monitorul Oficial al României nr. 84/ 27.01.2022, 

Hotărârea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 07/26.01.2022 

privind aprobarea derogării de la aplicare a art. 17 din Normele de pregătire profesională 

continuă a auditorilor financiari conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 75/1999 

privind activitatea de audit financiar, aprobate prin Hotărârea Consiliului Camerei 

Auditorilor Financiari din România nr. 98/ 2018, pentru pregătirea profesională continuă 

aferentă anului 2021, care poate fi consultată aici. 

Fișa anuală de pregătire profesională este disponibilă la următorul link: 

https://www.cafr.ro/uploads/Fisa de pregatire PPC-6802.pdf  și poate fi transmisă și prin e-

mail la invatamant.admitere@cafr.ro. 

 

 

2. Un nou spaţiu privat al membrilor CAFR 

  

Vă informăm că 01 ianuarie 2022 - 15 februarie 2022 este intervalul în care puteți 

depune raportul anual de activitate/declarația anuală fără activitate pentru anul 2021. 

Începând cu anul 2022, auditorii financiari și firmele de audit vor avea acces la un nou 

spațiu privat în care vor putea depune raportul anual de activitate sau declarația anuală fără 

activitate.  

În acest sens, vă rugăm să accesați următorul link: https://portal.cafr.ro/ 

În vederea accesării noului spațiu privat veți putea folosi vechile dumneavoastră date 

de autentificare, cu mențiunea că, în cazul persoanelor fizice user-ul va fi pf_numărul de 

certificat (exemplu pf_1234) și în cazul persoanelor juridice user-ul va fi pj_numărul de 

autorizație. Parola rămâne aceeași, la fel ca în anii trecuți. 

 Pentru orice informații suplimentare nu ezitați să contactați reprezentanții de la sediul 

central al CAFR sau de la reprezentanțele de care aparțineți. 

 

Pentru mai multe detalii (Click aici) 

https://www.cafr.ro/wp-content/uploads/2022/01/HCAFR-07-din-26.01.2022.pdf
https://www.cafr.ro/uploads/Fisa%20de%20pregatire%20PPC-6802.pdf
mailto:invatamant.admitere@cafr.ro
https://portal.cafr.ro/
https://www.cafr.ro/un-nou-spatiu-privat-al-membrilor-cafr/
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3. CAFR pune la dispoziția membrilor săi o aplicație electronică (SOFT) pentru 

activitatea de audit intern 

 

 

Stimați colegi, 

 

Pentru a veni în sprijinul dumneavoastră, pe lângă aplicaţia de auditare a situaţiilor 

financiare, pe care CAFR v-a propus-o spre utilizare în anul 2020 pentru organizarea mai 

eficientă şi uşurarea activităţii, (http://am.bcomm.ro/prezentare/), acum vă recomandăm o 

aplicație de audit intern, care vă va ajuta în activitatea de audit intern și la întocmirea 

electronică a documentației/dosarului de audit intern. 

 

Soft-ul integrează cerințele/recomandările din Ghidul privind implementarea Standardelor 

internaționale de audit intern, Ediția a II-a, CAFR 2019, asigurând gestionarea coerentă și 

coroborarea informațiilor încărcate, dar și posibilitatea de adăugare de informații, în funcție 

de natura și amploarea activității. 

  

Aplicația  a fost testată în detaliu în cadrul Grupului de lucru al CAFR pentru Auditul 

Intern, a fost prezentată în luna decembrie 2021 în cadrul unui Webinar organizat de CAFR 

gratuit pentru auditorii financiari (on-line pe platforma ZOOM), iar participanții au apreciat 

utilitatea și necesitatea unei astfel de aplicații. 

  

Produsul este opțional și se recomandă a fi utilizat atât pentru activitatea de audit 

intern externalizată, cât și pentru structurile interne (compartiment funcțional).  

Aplicația reprezintă un suport tehnic care eficientizează misiunile de audit intern și 

este dezvoltat și pus la dispoziție de SC BUSINESS COMMUNICATIONS SRL. 

 

Pentru mai multe informații, descărcarea și achiziționarea aplicației, accesați: 

https://am.bcomm.ro/audit-intern/ 

E-mail: audit.intern@bcomm.ro 

 

Așteptăm din partea dumneavoastră şi alte sugestii privind noi produse şi servicii care 

pot aduce un plus de valoare muncii dumneavoastră. 

 

 

 

 

 

http://am.bcomm.ro/prezentare/
https://am.bcomm.ro/audit-intern/
mailto:audit.intern@bcomm.ro
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 INFORMATIV PROFESIONAL 

 4. Ediția a IV-a a Conferinței naționale „Prevenirea și combaterea spălării banilor. 

Impactul noii legi asupra profesiilor liberale” – 27 ianuarie 2022 

 

În data de 27 ianuarie 2022, a avut loc Conferința națională „Prevenirea și combaterea 

spălării banilor. Impactul noii legi asupra profesiilor liberale”, ediția a IV-a, organizată 

online de Grupul editorial Universul Juridic și Academia de Studii Economice din 

București – Facultatea de Drept,  în parteneriat cu diverse organizaţii profesionale, inclusiv 

CAFR. 

Evenimentul s-a desfășurat în format online pe portalul www.universuljuridic.ro., iar 

Camera Auditorilor Financiari din România a fost reprezentată de preşedintele Adrian 

Popescu care, alături de alţi reprezentanţi ai organizaţiilor profesionale participante, a luat 

cuvântul la debutul conferinţei.  

Desfășurarea lucrărilor a fost coordonată de moderatori reprezentativi pentru 

domeniul abordat, precum și de vorbitori recunoscuți ca experți în domeniile dumnealor de 

practică. 

 

 

 

 

https://universuljuridic.lt.acemlnc.com/Prod/link-tracker?redirectUrl=aHR0cCUzQSUyRiUyRnd3dy51bml2ZXJzdWxqdXJpZGljLnJvJTJG&sig=kY2LS2Hnj9oVPY8oMZE2h25emmJsZ1PgB6DXCUGvR1n&iat=1642001412&a=%7C%7C1001792938%7C%7C&account=universuljuridic%2Eactivehosted%2Ecom&email=f1PuVw99vACWY30TnRaAkQ%3D%3D&s=aebfd1e095a2f00dd1b868d8c547ed27&i=72A119A12A346
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5. Conferința Națională ANEVAR  

15 decembrie 2021 

 

Conferința națională a ANEVAR, care a avut loc online, în data de 15 decembrie 2021, 

a desemnat membrii Consiliului director pentru următorii doi ani și prim-vicepreședintele 

Asociației. Astfel, board-ul va fi condus de dl. Radu Călin Timbuș, președintele ales în urmă 

cu doi ani. 

Cu această ocazie domnia sa a declarat: „Dialogul și pregătirea profesională temeinică vor fi 

principalele instrumente care vor guverna activitatea noastră viitoare. Concluziile livrate de Comisia 

de Etică și Disciplină și de Departamentul de Monitorizare vor trebui fructificate pentru a identifica 

astfel zonele cu probleme și pentru a ne oferi indicii despre direcția în care este necesar să acționăm cu 

măsuri corective. Reclama ideală pentru profesie este reprezentată, fără discuție, de rapoarte de 

evaluare de calitate și de comportamentul etic al membrilor noștri. Să fim vigilenți asupra a tot ceea ce 

poate umbri realizările tuturor celor care au adus Asociația la nivelul de astăzi”. 

 

Restul detaliilor le găsiţi aici 

Sursa: https://www.anevar.ro/ 

 

 

6. Planul de lucru al IAASB aprobat pentru 2022-2023  

Noul plan de lucru include acțiuni privind asigurarea durabilității/ESG 

 

Consiliul pentru Standarde Internaționale de Audit și Asigurare (IAASB) a aprobat un 

nou plan de lucru în timpul reuniunii sale din decembrie 2021. În așteptarea aprobării de 

către Consiliul de Supraveghere a Interesului Public (PIOB), anticipată la începutul lunii 

aprilie 2022, planul de lucru va ghida activitatea IAASB în 2022 și 2023, reflectând Strategia 

IAASB pentru 2020-2023. 

Sustenabilitatea și asigurarea de mediu, socială și guvernanță (ESG) sunt o completare 

proeminentă adusă noului plan de lucru și vor spori resursele pentru 2022-2023. În plus, noul 

plan evidențiază subiecte candidate în spațiul de audit și revizuire (de exemplu, răspunsul la 

riscurile evaluate de denaturare semnificativă și impactul tehnologiei asupra diferitelor 

standarde) pe care IAASB le va lua în considerare pentru un proiect suplimentar care va 

demara în 2023. Accentul cheie se va pune în continuare pe progresul și finalizarea 

proiectelor aflate în derulare la începutul anului 2022, inclusiv audituri ale situațiilor 

financiare ale entităților mai puțin complexe, probe de audit, continuitatea activității și 

frauda. 

 

Puteţi citi materialul integral aici 

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

http://newsletter.site2.anevar.ro/2021-12-newsletter.html#stiri-1
https://www.anevar.ro/
https://www.iaasb.org/news-events/2022-01/2022-2023-iaasb-work-plan-approved-pending-piob-approval
https://www.ifac.org/
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7. Comunicat de presă emis de ONPCSB 

 

Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor vă informează că în 

perioada 07-17 ianuarie 2022, o echipă condusă de dl. Constantin Ilie Aprodu, 

vicepreședintele Oficiului, a efectuat o serie de întâlniri cu conducerile organismelor de 

autoreglementare (A.N.E.V.A.R., C.A.F.R., C.C.F., C.E.C.C.A.R., U.N.B.R., U.N.E.J., 

U.N.N.P.I.R. și U.N.N.P.R.).  

În urma consultărilor s-a reafirmat dorința comună de întărire a capacității sistemului 

de a identifica suspiciunile de spălare de bani și finanțare a terorismului la nivelul entităților 

raportoare.  

În acest context, a fost relevată necesitatea organizării unor sesiuni de instruire 

adaptate specificului profesiei reglementate, care vor avea loc începând cu luna februarie 

2022, precum și constituirea unor grupuri de lucru în vederea întocmirii unor tipologii 

specifice fiecărui sector de activitate. Planul activității de instruire a entităților raportoare 

pentru anul 2022 poate fi consultat pe site-ul Oficiului, (respectiv la adresa 

http://www.onpcsb.ro/pdf/Plan-instruire%20-%202022). 

De asemenea, în cadrul acestor întâlniri, între O.N.P.C.S.B. și organismele de 

autoreglementare a fost agreat un acord de cooperare, care va conduce la dezvoltarea 

colaborării privind creșterea eficienței și eficacității sistemului de prevenire și combatere a 

spălării banilor și finanțării terorismului. Având în vedere importanța deosebită a acestor 

activități, O.N.P.C.S.B. își exprimă disponibilitatea și întregul sprijin privind solicitările 

entităților raportoare ce vizează o mai strânsă colaborare și comunicare între instituții.  

Totodată, a reieșit necesitatea inițierii unor propuneri legislative în acord cu 

prevederile celei de-a 5-a Directive a Parlamentului European și a Consiliului și cu legislația 

națională în sensul întăririi eficienței și eficacității combaterii spălării banilor și finanțării 

terorismului.  

 

Sursa: Biroul de presă al ONPCSB 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.onpcsb.ro/pdf/Plan-instruire%20-%202022
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8. Programul cursurilor IBR cu tematică financiar-bancară  

Ianuarie-martie 2022 

 

 

Stimaţi colegi, 

Vă reamintim că în perioada ianuarie-martie 2022  IBR organizează cursuri cu tematică 

financiar-bancară. 

Membrii CAFR beneficiază de o reducere de 15% față de tariful standard pentru 

participarea la cursuri, seminarii, conferințe și/sau evenimente organizate de IBR, cu excepția 

programelor de pregătire pentru obținerea de certificări profesionale internaționale și cele în 

parteneriat cu alte entități. 

 

Pentru toate detaliile click aici 

 

 

9. Seminar online ACCA – Noutăți fiscale și aplicabilitatea lor 

27 ianuarie 2022 

  

 În data de 27 ianuarie 2022 ACCA a organizat seminarul cu tema Noutăți fiscale și 

aplicabilitatea lor (on24.com), o trecere în revistă a tuturor schimbărilor majore în domeniul 

fiscal și a modalității în care acestea afectează profesioniștii-contabili. 

 Evenimentul s-a desfăşurat în format online, în limba română şi s-a adresat oricărui 

profesionist care activează în domeniul financiar-contabil și audit, iar invitaţia de participare 

a fost publicată din timp pe site-ul CAFR. 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.cafr.ro/programul-cursurilor-ibr-cu-tematica-financiar-bancara-2/
https://event.on24.com/wcc/r/3546025/5C6D80A674F226B48289E01C4BC06984
https://event.on24.com/wcc/r/3546025/5C6D80A674F226B48289E01C4BC06984
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 DIN AGENDA CAFR 

▪ Activităţi în plan intern 

                                        10. Proiectul INNOTECH 

  

Am lansat înscrierile în cadrul proiectului INNOTECH STUDENT „SEED 

ACCELERATOR 2020!” 

„Susținerea antreprenoriatului prin înființarea de startup-uri în domenii inovative”, este un 

proiect implementat de Camera Auditorilor Financiari din România în parteneriat cu 

Universitatea de Științe Agronomice şi Medicină Veterinară din București şi este cofinanţat 

din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020. 

  

Pentru mai multe detalii click aici  

 

▪ Activităţi în plan internaţional 

11. Webinar adresat membrilor Accountancy Europe privind consultarea CE 

referitoare la raportarea corporativă 

12 ianuarie 2022 

 

În data de 12 ianuarie 2022, Accountancy Europe a organizat un webinar cu tema 

privind consultarea iniţiată de Comisia Europeană referitoare la raportarea corporativă. 

CAFR a fost reprezentată în cadrul webinar-ului de către dr. Ciprian Mihăilescu, 

consilier al preşedintelui Camerei pe probleme externe. 

Organismele profesionale membre au avut astfel ocazia să își transmită opiniile și să 

dezbată răspunsul elaborat de Accountancy Europe la această consultare. 

 

Pentru mai multe detalii: https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-

say/initiatives/13128-Corporate-reporting-improving-its-quality-and-enforcement_en 

 

12. Întâlnire restrânsă organizată de ACCA privind Standardele Internaționale de 

Audit pentru Situațiile Financiare ale Entităților mai Puțin Complexe 
 

În data de 24 ianuarie 2022, ACCA a organizat în format online, o întâlnire restrânsă cu 

reglementatorii și organismele profesionale de audit din Europa Centrală și de Est pentru a 

discuta proiectul de expunere al Standardelor Internaționale de Audit pentru Situațiile 

Financiare ale Entităților mai Puțin Complexe.  

 După cum știți, în iulie 2021 IAASB a emis proiectul de expunere al acestui standard, 

însoțite de Memorandumul Explicativ. Proiectul de standard este însoțit de asemenea de 

https://www.cafr.ro/proiect-innotech/
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13128-Corporate-reporting-improving-its-quality-and-enforcement_en
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13128-Corporate-reporting-improving-its-quality-and-enforcement_en
https://gbr01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.iaasb.org%2Fpublications%2Fexposure-draft-proposed-international-standard-auditing-financial-statements-less-complex-entities&data=04%7C01%7CAndreia.Stanciu%40accaglobal.com%7Cbb58a68019e3466e62ee08d9da4eeaff%7Cf2e7de2c59ba49fe8c684cd333f96b01%7C0%7C1%7C637780854757875324%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=HSJRLZV6eb8cAfCGh2JPirNshWLUZwN3PnsqOF4cuOo%3D&reserved=0
https://gbr01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.iaasb.org%2Fpublications%2Fexposure-draft-proposed-international-standard-auditing-financial-statements-less-complex-entities&data=04%7C01%7CAndreia.Stanciu%40accaglobal.com%7Cbb58a68019e3466e62ee08d9da4eeaff%7Cf2e7de2c59ba49fe8c684cd333f96b01%7C0%7C1%7C637780854757875324%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=HSJRLZV6eb8cAfCGh2JPirNshWLUZwN3PnsqOF4cuOo%3D&reserved=0
https://gbr01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.ifac.org%2Fsystem%2Ffiles%2Fpublications%2Ffiles%2FIAASB-Exposure-Draft-Audits-Less-Complex-Entities.pdf&data=04%7C01%7CAndreia.Stanciu%40accaglobal.com%7Cbb58a68019e3466e62ee08d9da4eeaff%7Cf2e7de2c59ba49fe8c684cd333f96b01%7C0%7C1%7C637780854757875324%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=QCYViBE9d3AXo%2BhJ3OT94SQ6AT67yGuoRS9oPsYDsKc%3D&reserved=0
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Îndrumările suplimentare pentru autorități și îndrumările suplimentare pentru rapoartele de 

audit.  

În calitate de organism profesional reprezentativ pentru profesia de auditor financiar 

din România, CAFR a luat parte la acest eveniment, fiind reprezentată de Rodica Iacob, şef 

CMCCCP din cadrul Executivului. 

 

 

13. Eveniment organizat de Accountancy Europe cu tema 

„Recuperarea verde contează”   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

 

 

 

 

 

 

În data de 27 ianuarie 2022, Accountancy Europe a organizat, în format online, o 

întâlnire de discuţii pe o temă tot mai importantă la nivel global în această perioadă, respectiv 

„Recuperarea verde contează”. 

Subiectele principale de dezbatere au inclus:   

- Reziliența IMM-urilor și riscul de gestiune; 

- Guvernanța corporativă și propunerile așteptate din partea Comisiei Europene; 

- Rolul sectorului public în tranziția „verde”. 

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

dr. Ciprian Mihăilescu, consilier al preşedintelui pe probleme externe. 

Dintre cei care au expus diferite puncte de vedere îi putem menționa pe:  Heidi 

Hautala, membru al Parlamentului European, Luc Hendrickx, SMEunited, Burcak Inel, 

Federația Europeană a Băncilor, Anne-Helene Monsellato, ecoDA,  Maria Rosa Aldea 

Busquets, Direcția general Buget a Comisiei Europene etc.   

https://gbr01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.ifac.org%2Fsystem%2Ffiles%2Fpublications%2Ffiles%2FIAASB-Audits-Less-Complex-Entities-Supplemental-Guidance-Authority.pdf&data=04%7C01%7CAndreia.Stanciu%40accaglobal.com%7Cbb58a68019e3466e62ee08d9da4eeaff%7Cf2e7de2c59ba49fe8c684cd333f96b01%7C0%7C1%7C637780854757875324%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=VkKqG5zWYsTvOuoV88B2DYAUsx50%2BlXY%2FBTPuuJgJCQ%3D&reserved=0
https://gbr01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.ifac.org%2Fsystem%2Ffiles%2Fpublications%2Ffiles%2FIAASB-Draft-Less-Complex-Entities-Supplemental-Guidance-Auditor-Reporting.pdf&data=04%7C01%7CAndreia.Stanciu%40accaglobal.com%7Cbb58a68019e3466e62ee08d9da4eeaff%7Cf2e7de2c59ba49fe8c684cd333f96b01%7C0%7C1%7C637780854757875324%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=bnZ4VwAiE65JAM4WiEKWktKRQaoN%2BfxLQ1gp6D7YHig%3D&reserved=0
https://gbr01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.ifac.org%2Fsystem%2Ffiles%2Fpublications%2Ffiles%2FIAASB-Draft-Less-Complex-Entities-Supplemental-Guidance-Auditor-Reporting.pdf&data=04%7C01%7CAndreia.Stanciu%40accaglobal.com%7Cbb58a68019e3466e62ee08d9da4eeaff%7Cf2e7de2c59ba49fe8c684cd333f96b01%7C0%7C1%7C637780854757875324%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=bnZ4VwAiE65JAM4WiEKWktKRQaoN%2BfxLQ1gp6D7YHig%3D&reserved=0
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 NOUTĂŢI DE LA UPLR 

14. Analiză a Comisiei Europene şi a Consiliul European al Profesiilor Liberale (CEPLIS) 

privind evaluarea definiției IMM aplicabilă majorității acestei categorii de întreprinderi 

 

Conform Comisiei Europene, întreprinderile mici și mijlocii reprezintă 99% din 

totalitatea afacerilor din Uniunea Europeană. 

Prin urmare, definiția întreprinderilor mici și mijlocii este importantă pentru accesul la 

finanțare și programele de sprijin ale Uniunii Europene destinate special acestor 

întreprinderi. Comisia Europeană definește întreprinderile mici și mijlocii în cadrul 

Recomandării 2003/361. 

Principalii factori care stabilesc dacă o întreprindere este sau nu întreprindere mică și 

mijlocie sunt: 

- efectivul de personal 

- cifra de afaceri din totalul bilanțului. 

O întreprindere care beneficiază de statutul de întreprindere mică sau mijlocie poate 

beneficia de o facilitare a accesului la afacerile din Uniunea Europeană, precum și la alte 

tipuri de finanțare și măsuri de sprijin cu mai puține proceduri administrative împovărătoare. 

Raportul de evaluare permite menținerea definiției curente a întreprinderilor mici și 

mijlocii după cum continuă să prevadă un cadru stabil care să nu descurajeze întreprinderile 

mici și mijlocii să se dezvolte. Aceasta confirmă, de asemenea, că definiția reflectă 

circumstanțele economice curente și este foarte potrivit ca instituția europeană să sprijine 

întreprinderile mici și mijlocii, precum și promovarea unor obiective de politică economică 

mai largi. 

Definiția actuală asigură o bază solidă pentru marea majoritate a companiilor din 

Uniunea Europeană și este o opinie preferată a celei mai mari părți a întreprinderilor mici și 

mijlocii. Se așteaptă ca instituția europeană să lucreze pe mai multe direcții de aplicare a 

regulilor definiției adaptate audienței (companii și autorități de management) și să acționeze 

prin intermediul analizelor companiilor prea mari ca să se încadreze în definiție, dar care nu 

sunt considerate întreprinderi mari. Mai mult, un studiu extern va evalua provocările 

specifice acestor companii, odată ce ele devin prea mari pentru categoria întreprinderilor mici 

și mijlocii. 

Studiul va identifica nevoile acestora și va examina dacă sunt deja afectate de măsurile 

de politică generală, luând în calcul sprijinul existent în zone precum finanțare prin capitaluri 

proprii. 
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15. Comisia Europeană solicită unui număr de 18 state membre să consolideze  

Piața Unică a Uniunii Europene pentru profesiile liberale 

 

În data de 2 decembrie 2021, Comisia Europeană a inițiat o acțiune legală împotriva 

unui număr de 18 state membre pentru că nu au asigurat o implementare corectă  a regulilor 

Uniunii Europene cu privire la evaluarea proporționalității noii reglementări a profesiilor 

liberale. 

După ce a evaluat în detaliu măsurile naționale de transpunere, Comisia a constatat că 

diverse cerințe nu au fost implementate în mod corect de unele state membre și există riscul 

ca Directiva să nu intre efectiv în practică. 

Directiva prevede un set de criterii pentru a preveni o împovărare inutilă a regulilor 

naționale ceea ce poate reprezenta o dificultate pentru candidații calificați să acceadă sau să 

exercite o gamă largă de profesii în alte state membre. 

Comisia Europeană a decis să inițieze proceduri de infringement împotriva Austriei, 

Bulgariei, Croației, Republicii Cehe, Danemarcei, Finlandei, Franței, Germaniei, Greciei, 

Ungariei, Lituaniei, Țărilor de Jos, Poloniei, Portugaliei, României, Slovaciei, Sloveniei și 

Suediei. 
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 ACTUALITĂŢI INTERNAŢIONALE 

▪ Studii, opinii, articole 

 

16. Pregătirea pentru noile Standarde de Management al Calităţii:  

Evaluarea şi monitorizarea sistemului ISQM 1 

Kirsten S. Albo - ASK KSA Consulting Inc. 

 

În această ultimă dintr-o serie de trei părți privind noile standarde de management al 

calității [1] , vom acoperi evaluarea sistemului de management al calității. Am început seria 

abordând stabilirea obiectivelor de calitate și identificarea și evaluarea riscurilor. Al doilea 

articol a acoperit proiectarea și implementarea răspunsurilor la risc. 

Standardul cere ca evaluarea sistemului de management al calității să fie întreprinsă 

cel puțin anual. Obiectivul sistemului de management al calității este de a oferi firmei o 

asigurare rezonabilă că entitatea și personalul acesteia își îndeplinesc responsabilitățile și 

efectuează misiunile în conformitate cu standardele și cerințele și emit rapoarte de misiune 

care sunt adecvate circumstanțelor.  În contextul  ISQM 1, asigurarea rezonabilă este un nivel 

de asigurare ridicat, dar nu absolut. 

Evaluarea sistemului este cea care oferă firmei concluzia că obiectivele au fost 

îndeplinite. În consecință, standardul cere unei firme să stabilească un proces de monitorizare 

și remediere pentru a furniza informații relevante, de încredere și în timp util despre 

proiectarea, implementarea și funcționarea sistemului de management al calității, precum și 

să ia măsuri pentru a răspunde deficiențelor identificate. 

 

Puteţi citi materialul integral aici 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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/knowledge-gateway/supporting-international-standards/discussion/preparing-new-quality-management-standards-isqm-1-risk-responses
https://www.ifac.org/knowledge-gateway/supporting-international-standards/discussion/preparing-new-quality-management-standards-isqm-1-system-evaluation-and-monitoring
https://www.ifac.org/
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17. Consiliile de administraţie şi sustenabilitatea: Aspiraţia la acţiune 

Interviu cu prof. Chiara Mio,  

membru al Consiliului de Administraţie al IFAC 

 

Sustenabilitatea, care cuprinde chestiuni de mediu, sociale și de guvernanță (ESG) și 

Obiectivele de Dezvoltare Durabilă (ODD) ale ONU este din ce în ce mai mult poziționată în 

fruntea agendelor consiliilor de administrație. Deși s-ar putea să nu fie primul subiect la care 

directorii se gândesc în mod tradițional, sustenabilitatea este acum esențială pentru 

competitivitatea corporativă și pentru capacitatea continuă a unei organizații de a funcționa 

cu succes în viitor.  

Fiecare companie trebuie să traducă sustenabilitatea în propriul scop și limbaj, în 

valorile și obiectivele sale specifice. Cele mai sustenabile organizații nu vorbesc pur și simplu 

despre sustenabilitate; au scopul de a atinge un obiectiv pe termen lung de împuternicire a 

oamenilor și de conservare a mediului; ei vizează un model de afaceri cu zero carbon net în 

timp ce folosesc tehnologia pentru a extinde inovațiile. Cuprinzând în mod tradițional 

subiecte la fel de variate precum impactul asupra mediului și performanța, sănătatea și 

siguranța, diversitatea și incluziunea, sustenabilitatea afectează toate sectoarele industriale și 

provoacă chiar și cele mai progresiste afaceri și cei mai atenți directori. 

Organizațiile profesionale de contabilitate (PAO) care împuternicesc contabilii care fac 

parte din consiliile de administrație ale organizațiilor cu cunoștințele potrivite vor ajuta la 

stimularea și modelarea concentrării asupra durabilității în companii. 

 

Interviul integral îl găsiţi aici 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.ifac.org/knowledge-gateway/contributing-global-economy/discussion/boards-sustainability-aspiration-action
https://www.ifac.org/
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 NOUTĂŢI EDITORIALE 

18. Revista Audit Financiar nr. 1/2022 

 

Din sumar: „Eveniment. Revista Audit Financiar – anul XX. O publicaţie de 

prestigiu a organizaţiei profesionale a auditorilor financiari din România”; „Influenţa 

reputaţiei auditorului şi a gradului de concentrare a acţionariatului asupra calităţii 

informaţiilor financiare”; „Percepţia auditorilor financiari cu privire la valoarea 

adăugată a serviciilor de audit intern”; „Profesia contabilă şi de audit în era 

digitalizării”; „Relaţia auditor-client: interferenţe, influenţe şi asocieri”; „Auditul 

informaţiilor nefinanciare – provocări şi oportunităţi”; „Provocările auditului de 

performanţă în sectorul public din România”. 
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19. O lucrare de referinţă pentru profesionişti 

„Calitatea informaţiei financiare – fundamentări contabile, modelări economice şi analize 

statistice” 

Cartea, apărută recent la editura Performantica, are drept autor un apreciat şi fervent 

cercetător al abordărilor moderne în profesia contabilă şi de audit – conf. univ. dr. abilitat 

Ioan Bogdan Robu, cadru didactic la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi. 

 

 
 

Reprezintă un adevăr general recunoscut şi acceptat că o informaţie de calitate poate 

susţine şi oferi avantaje competiţionale oricărei afaceri. Altfel spus, informaţia furnizată de 

către firme, prin reprezentanţii legali ai acestora, este esenţială în procesul decizional şi poate 

fi utilă în măsura în care există certitudinea că răspunde unor criterii de calitate recunoscute 

şi acceptate de cadrele de raportare financiară aplicabile. 

Cum obţinem asigurarea că deţinem o informaţie de calitate, care sunt cei mai potriviţi 

indicatori prin care calitatea poate fi apreciată, ce metode sunt recomandate în vederea unei 

cât mai bune evaluări a calităţii informaţiei? Lucrarea la care ne referim urmăreşte a răspunde 

cât mai eficient la aceste întrebări prin clarificarea şi sistematizarea unor elemente care ţin de 

informaţia financiară, calitate şi calitatea informaţiei financiare, de indicatorii prin care 

informaţia financiară este raportată şi valorificată. 

Tematica lucrării este de natură să atragă interesul auditorilor financiari, direct 

implicaţi prin profesie în cântărirea şi evaluarea informaţiilor financiare, care sunt esenţa 

profesiei lor.  

Conservatorismul, rutina predispun adesea la reticenţă în explorarea unor inovaţii 

tehnice şi tehnologice, cu atât mai mult cu cât acestea impun eforturi de cunoaştere, pricepere 

şi interpretare a unor instrumente şi metode din domenii aparent aride, cum sunt cele ale 

informaticii, econometriei şi statisticii matematice.  

În esenţă, spre o asemenea abordare lipsită de prejudecăţi, dar nu ferită de eforturi 

intelectuale îşi îndeamnă cititorii autorul acestei remarcabile cărţi. 


