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 ŞTIRILE EDIŢIEI 

 

1. Convocarea Conferinței Camerei Auditorilor Financiari din România 

 în data de 29 aprilie 2022 

CAMERA AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMÂNIA, persoană juridică 

autonomă, înființată, organizată şi funcționând ca organizație profesională de utilitate publică 

fără scop patrimonial, în baza art. 5 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 

75/1999 privind activitatea de audit financiar, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare, cu sediul în București, Str. Sirenelor nr. 67-69, Sector 5, cod de identificare fiscală 

12137045 („Camera” sau „CAFR”) transmite următorul anunț: 

Consiliul Camerei, în conformitate cu dispozițiile art. 5 din Regulamentul de 

organizare şi funcționare a CAFR aprobat prin Hotărârea Conferinței Camerei nr. 2/2018 

(ROF CAFR), 

CONVOACĂ 

Conferința Camerei Auditorilor Financiari din România („Conferinţa”) organizată 

prin vot la distanță în data de 29 aprilie 2022, în intervalul orar stabilit prin Agenda 

Conferinței Camerei, prin intermediul platformei ZOOM, votul urmând a se desfășura pe 

platforma E-Ballot.  

La Conferința organizată prin vot la distanță participă şi pot avea drept de vot doar 

membrii Camerei înscriși în Lista finală a membrilor cu drept de vot la conferinţa CAFR din 

data de 29 aprilie 2022, care și-au îndeplinit obligațiile către Cameră la termenele stabilite 

conform art. 4 din Normele pentru desemnarea reprezentanților auditorilor financiari la 

Conferința Camerei Auditorilor Financiari din România organizată în data de 29 aprilie 2022, 

aprobate prin Hotărârea Consiliului CAFR nr. 14/2022. 

Ordinea de zi a Conferinței este următoarea: 

1. Prezentarea şi dezbaterea următoarelor materiale: 

a) raportul anual de activitate al Consiliului Camerei pentru anul 2021; 

b) situațiile financiare anuale ale Camerei la data de 31 decembrie 2021; 

c) raportul auditorului statutar al Camerei asupra situațiilor financiare ale Camerei 

încheiate la 31 decembrie 2021; 

d) execuția bugetului de venituri şi cheltuieli pentru exercițiul financiar încheiat la data 

de 31 decembrie 2021; 

e) bugetul de venituri şi cheltuieli pentru anul 2022; 

f) programul de activitate al Consiliului Camerei pentru anul 2022.  

2. Aprobarea raportului anual de activitate al Consiliului Camerei pentru anul 2021. 

3. Aprobarea situațiilor financiare anuale ale Camerei la data de 31 decembrie 2021. 

4. Aprobarea execuției bugetului de venituri şi cheltuieli pentru exercițiul financiar 

încheiat la data de 31 decembrie 2021. 

5. Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2022. 

6. Aprobarea programului de activitate al Consiliului Camerei pentru anul 2022. 

https://www.cafr.ro/wp-content/uploads/2022/03/LISTA-FINALA-A-MEMBRILOR-CAFR-CU-DREPT-DE-VOT-CONFERINTA-2022.pdf
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7. Aprobarea Hotărârii Conferinţei Camerei privind modificarea şi completarea 

Regulamentului de organizare şi funcţionare a Camerei Auditorilor Financiari din România, 

aprobat prin Hotărârea Conferinţei Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 2/2018. 

8. Alegerea membrilor Comisiei de disciplină a Camerei Auditorilor Financiari din 

România. 

9. Diverse. 

  

În cazul neîndeplinirii condițiilor de validitate de către Conferința Camerei Auditorilor 

Financiari din România, conform art. 6 alin (1) din ROF-ul CAFR, se aprobă a doua convocare 

la data de 29 aprilie 2022, cu aceeași ordine de zi, în intervalul stabilit în Agenda Conferinței 

Camerei. 

Toate documentele şi hotărârile care reglementează organizarea Conferinţei au fost 

publicate pe site-ul CAFR şi le găsiţi aici. 

Pentru informații suplimentare privind organizarea Conferinței, vă rugăm să vă 

adresați Camerei prin  email, la adresa conferinta@cafr.ro sau telefonic, la numerele 

031.433.59.46 sau 0749.011.145. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.cafr.ro/conferinta-cafr-29-aprilie-2022/
mailto:conferinta@cafr.ro
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 INFORMATIV PROFESIONAL 

 

2. În Jurnalul Oficial al Uniunii Europene au fost publicate o serie de acte normative 

privind măsurile restrictive adoptate în contextul acțiunilor recente ale Rusiei în Ucraina, 

ale căror prevederi sunt de interes pentru auditorii financiari, în aplicarea Legii nr. 

129/2019 

În Jurnalul Oficial al Uniunii Europene au fost publicate următoarele acte privind 

măsuri restrictive adoptate în contextul acțiunilor recente ale Rusiei în Ucraina. Acestea 

includ „Decizii” şi „Regulamente”, pe care le găsiţi aici. 

Textele actelor normative ale UE privind măsurile restrictive adoptate în contextul 

acțiunilor recente ale Rusiei în Ucraina sunt accesibile pe site-ul ONPCSB, pe prima pagina, 

precum şi la rubrica „Sancţiuni Internaţionale”, subrubrica „Sancţiuni UE – Rusia”. Pentru 

consultarea lor, puteţi accesa link-ul de mai jos: 

http://www.onpcsb.ro/sanctiuni-internationale-onpcsb/sanctiuni-ue-rusia 

  

De asemenea, vă recomandăm să aveţi în vedere prevederile actelor normative 

menţionate anterior, în derularea misiunilor pe care le desfăşuraţi, în contextul aplicării 

măsurilor de cunoaştere a clientelei, prevăzute de Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea şi 

combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, precum şi pentru modificarea şi 

completarea unor acte normative, cu modificările şi completările ulterioare.  

  

3. Implicațiile asupra raportului de audit generate de starea de război din Ucraina și a 

măsurilor restrictive impuse Rusiei și Belarus 

În contextul situației actuale impuse de starea de război din Ucraina, măsurile 

restrictive impuse Rusiei și Belarus generează consecințe și efecte grave asupra economiei 

mondiale, inclusiv în ceea ce privește incertitudinea cu privire la viitorul companiilor din 

multe domenii de activitate. 

Față de această situație, atât persoanele responsabile cu guvernanța, cât și auditorii 

financiari, trebuie să acorde o importanță sporită analizei expunerii la riscul de continuitate 

a activității, a implicațiilor asupra situațiilor financiare anuale și, implicit, asupra raportului 

de audit. 

Pentru mai multe detalii privind recomandările profesionale adresate auditorilor 

financiari click aici. 

  

 

 

https://www.cafr.ro/informare-cu-privire-la-masurile-restrictive-adoptate-de-uniunea-europeana-in-contextul-actiunilor-recente-ale-rusiei-in-ucraina/
http://www.onpcsb.ro/sanctiuni-internationale-onpcsb/sanctiuni-ue-rusia
https://www.cafr.ro/wp-content/uploads/2022/03/Emitere-RaportAudit-Masuri-Restrictive-final_de-postat_10_3_22-rev.pdf
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4. Recomandări publicate de Accountancy Europe  

în contextul războiului din Ucraina 

 

Stimați colegi, 

  

 În contextul războiului din Ucraina, Accountancy Europe- asociația internațională care 

reunește 50 de organisme profesionale din 35 țări, reprezentând 1 milion de profesioniști 

contabili din Europa,  a publicat o serie de recomandări profesionale. 

  

 Pe măsură ce situația evoluează, profesioniștii contabili trebuie să continue să își 

aplice valorile etice și raționamentul profesional. Accountancy Europe trage un semnal de 

alarmă cu referire la domenii precum combaterea spălării banilor (AML), securitatea 

cibernetică, audit, contabilitate și raportare. 

  

 Pentru mai multe informații, vă recomandăm să accesați site-ul Accountancy Europe: 

War in Ukraine – what European accountants need to know – Accountancy Europe 

 

5. Licitație publică privind procurarea serviciilor de audit independent al datoriei  

S.A. „Moldovagaz” față de S.A. „Gazprom” și S.R.L. „Factoring Finance”  

pentru gazele livrate consumatorilor de pe partea dreaptă a Nistrului 

 

  Prin intermediul solicitării adresate de Ambasada Republicii Moldova în România 

prin intermediul Ministerului Energiei din România, vă aducem la cunoștință faptul că 

Agenția Proprietății Publice din Republica Moldova a lansat licitația publică cu privire la 

efectuarea auditului independent al datoriei S.A. „Moldovagaz” față de S.A. „Gazprom” și 

factorii finali pentru gazul livrat consumatorilor de pe partea dreaptă a Nistrului, în vederea 

achiziției serviciilor corespunzătoare. 

 Licitația a fost lansată pe platforma publică MTender, în regim open tender, subiectul 

licitației constituind procurarea serviciilor de audit independent al datoriei S.A. 

„Moldovagaz” față de S.A. „Gazprom” și S.R.L. „Factoring Finance” pentru gazele livrate 

consumatorilor de pe partea dreaptă a Nistrului. 

Documentația necesară pentru participarea la această licitație este disponibilă pe 

pagina de internet: 

 https://mtender.gov.md/en/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1643982802418 

 

 Avem rugămintea să diseminați această informație către colegii și colaboratorii 

dumneavoastră, auditori financiari, potențial interesați să participe la această licitație. 

https://www.accountancyeurope.eu/publications/war-in-ukraine-what-european-accountants-need-to-know/
https://mtender.gov.md/en/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1643982802418
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6. Cursuri organizate de Institutul Bancar Român 

 

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.  

 

Oferta şi toate detaliile le găsiţi aici 

 

7. Publicaţii ale editurii „Universul Juridic” – reduceri oferite membrilor CAFR 

Editura Universul Juridic pune la dispoziția membrilor CAFR o serie de publicații care 

le pot fi utile in desfășurarea activității profesionale.  

Pentru detalii şi preturi promoționale click aici. 

 

 

 

https://www.cafr.ro/wp-content/uploads/2022/02/Cursuri-IBR-mar-mai-2022-cu-link-uri-si-tarife-standard.pdf
https://www.cafr.ro/wp-content/uploads/2022/03/Oferta-CAFR_Universul-juridic.pdf
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 DIN AGENDA CAFR 

▪ Activităţi în plan intern 

8. Adunarea generală anuală a UPLR 

16 martie 2022 

În data de 16 martie a.c., Uniunea Profesiilor Liberale din România a organizat, în 

format fizic, Adunarea generală a membrilor, care s-a desfăşurat la sediul central al CAFR din 

Bucureşti şi a fost prezidată de conf. univ. dr. Gheorghe Ialomiţianu, preşedintele UPLR. 

Cu această ocazie, în intervenţiile susţinute dl. Ialomiţianu a precizat, printre altele: 

„Este foarte importantă continuarea discuţiilor cu Consiliului Concurenţei şi cu alte instituţii 

privind asigurarea unui echilibru între libera circulaţie a capitalului şi asigurarea responsabilităţii şi 

independenţei exercitării profesiilor liberale”.  

De asemenea, în cursul discuţiilor avute în cadrul acestui eveniment, s-a consolidat 

ideea necesităţii elaborării unei noi legi privind expertiza judiciară. 

În calitate de membru al organizaţiei, Camera Auditorilor Financiari din România a 

fost reprezentată la lucrări de Adrian Popescu, preşedinte. 

▪  Activităţi în plan internaţional 

9. A doua ediție a Conferinței de contabilitate și Audit (A&ACON’22)  

31 martie – 1 aprilie 2022, eveniment virtual 

 Camera de Comerț Americană din Moldova (AmCham Moldova) și Asociația 

Contabililor și Auditorilor Profesioniști din Republica Moldova (ACAP RM), în parteneriat cu 

ACCA, au organizat în perioada 31 martie – 1 aprilie 2022 a doua ediție a Conferinței de 

contabilitate și Audit A&ACON’22 cu tema „Ne focusăm pe soluții pentru problemele de 

contabilitate și audit”. 

 Evenimentul a avut loc în format hibrid, iar în cadrul sesiunilor s-au discutat subiecte 

ce țin de ultimele tendințe naționale și internaționale referitoare la raportarea financiară și 

contabilitate, contabilitate managerială, etica în activitatea contabilului și auditorului, 

eficiența activității contabililor prin automatizare, securitatea cibernetică în contabilitate și 

audit, arhivarea digitală, precum și provocări în raportarea financiară și contabilitatea din 

activitatea bancară, a organizațiilor de creditare non-bancară, a companiilor din FINTECH și 

asigurări. 

Lucrările Conferinţei au debutat în data de 31 martie, cu sesiunea care a avut drept 

temă „Contabilitatea şi auditul în era digitală: valoare adăugată şi gestionarea riscurilor”.  

Invitată să participe la acest eveniment Camera Auditorilor Financiari din România a 

fost reprezentată de preşedintele Adrian Popescu care a luat cuvântul în cadrul acestei 

sesiuni de deschidere.  

Conferința a reunit virtual, prin intermediul platformei Zoom, personalități 

recunoscute în profesie, din Moldova și din străinătate, și reprezentanți ai organismelor 

profesionale, autorităților de reglementare, mediului academic și de afaceri. 

 

Lucrările Conferinței au fost traduse simultan în limba română și engleză. 
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10. Adunarea generală a membrilor Accountancy Europe 

22 martie 2022, eveniment virtual 

 

În data de 22 martie a.c. Accountancy Europe a organizat, în format online, Adunarea 

generală a membrilor. În calitate de membru cu drepturi depline al acestei organizaţii 

profesionale, Camera Auditorilor Financiari din România a fost reprezentată la eveniment de 

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

 DIN ACTIVITATEA UPLR 

11. Protocol de colaborare între 

Camera de Comerț și Industrie a Municipiului București 

și Uniunea Profesiilor Liberale din România 

10 martie 2022 

La sediul Camerei de Comerț și Industrie a Municipiului București (CCIB), 

a avut loc o întâlnire a conducerilor Camerei bucureștene și Uniunii Profesiilor 

Liberale din România (UPLR), la finalul căreia președinții celor două organizații, 

Iuliu Stocklosa și conf. univ. dr. Gheorghe Ialomițianu au semnat un 

nou protocol de colaborare.  

La eveniment au participat, de asemenea, dr. Dan Manolescu, prim-

vicepreședinte UPLR și președintele Camerei Consultanților Fiscali, și Nicolae Mirică, 

secretar general al UPLR.  

Protocolul de colaborare vizează promovarea reciprocă a CCIB și UPLR, 

precum și dezvoltarea unor programe și activități cu implicații asupra comunității 

de afaceri bucureștene. Astfel, ca urmare a încheierii acestui document, cele două 

părți vor coopera în vederea organizării de conferințe, seminarii, mese rotunde, 

pentru a promova în rândul comunității de afaceri bucureștene reglementările în 

domeniul auditului financiar, dar și noutățile legislative aplicabile profesiilor 

liberale care influențează mediul de business. De asemenea, cele două părți vor 

lucra pentru a promova inițiative legislative de natură să conducă la îmbunătățire 

climatului de afaceri. 

„Echipele CCIB și UPLR colaborează de mulți ani. Astăzi semnăm un nou 

document, revizuit și actualizat, ținând seama de subiectele momentului. Sunt 

convins că lucrând împreună, vom contribui la asigurarea unui mediu de business 

mai sănătos”, a afirmat Iuliu Stocklosa, președintele Camerei bucureștene. 

La rândul său, conf. univ. dr. Gheorghe Ialomițianu, preşedintele UPLR a evidențiat 

importanța calității serviciilor oferite de membrii UPLR pentru comunitatea de 

afaceri, punctând necesitatea unei dezbateri deschise și oneste pe tema creșterii 

gradului de concentrare a capitalului întreprinderilor aparținând profesiilor 

liberale, dar și pe tema impactului acestuia asupra concurenței pe piață. 

 

Sursa: https://www.uplr.ro/ 

https://www.uplr.ro/
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 EVENIMENTE VIITOARE 

 

12. Summit online „Monetize Your Genius”  

31 martie – 7 aprilie 2022 
  

„Monetize Your Genius” este un summit online de top destinat creării unei afaceri și se 

adresează speakerilor, experților în coaching, psihologilor, consultanților, freelancerilor, 

creatorilor de cursuri.  

Summit-ul se desfăşoară pe parcursul a 7 zile, include 49 de sesiuni şi se bucură de 

participarea a peste 35 de experţi în domeniul lor de activitate. 

Înscrierea este gratuită, prezentările sunt în limba engleză, cu subtitrare în română. 

   

Pentru a vă înscrie sau pentru a consulta site-ul dedicat acestui eveniment, vă invităm 

să accesați: www.monetizeyourgenius.ro 
 

13. Dezbateri profesionale organizate de Grupul editorial Universul Juridic 

   În următoarea perioadă, Grupul editorial Universul Juridic organizează mai multe 

SERII a câte ȘASE DEZBATERI care vor aborda diverse teme de interes pentru comunitatea 

profesiilor liberale, inclusiv pentru auditorii financiari.  

 Membrii CAFR beneficiază de o ofertă promoțională pentru participarea la aceste 

evenimente, recunoscute drept pregătire profesională continuă nestructurată.  

 

Pentru mai multe informații click aici. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.monetizeyourgenius.ro/
https://www.cafr.ro/wp-content/uploads/2022/03/Dezbateri-Universul-Juridic_14_3_22.pdf
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 ACTUALITĂŢI INTERNAŢIONALE 

▪ Materiale informative, studii, opinii, articole 

14. Cum poate contribui IP la dezvoltarea rezistenţei la risc a IMM-urilor  

Material Accountancy Europe 

 

Companiile mici și mijlocii (IMM-uri) se confruntă cu un val de noi riscuri emergente 

de care trebuie să țină seama. Acestea se adaugă provocărilor convenționale ale conducerii 

unei afaceri, cum ar fi extinderea, transferul de afaceri, planificarea financiară și 

solvabilitatea. Unul dintre cele mai eficiente moduri de a gestiona și atenua riscurile este de a 

consolida rezistența generală a afacerii.  

Accountancy Europe și Oficiul pentru Proprietate Intelectuală al Uniunii Europene 

(EUIPO) consideră că drepturile de proprietate intelectuală (DPI) sunt esențiale pentru 

construirea acestei rezistențe.  

Această lucrare își propune să informeze contabilii mici și mijlocii (SMP) cu privire la 

importanța IP pentru IMM-uri. Ei au expertiza de a consilia și de a-și ghida clienții IMM-uri 

prin intermediul DPI.  

Publicația noastră prezintă: ce este IP modul în care contabilii pot ajuta IMM-urile cu 

acces la IP Beneficiile IP pentru IMM-uri riscurile neînregistrării IP. 

 

Pentru materialul integral click aici 

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

15. Revoluția contabilă va fi digitalizată 

Amir Ghandar, IFAC 

 

„O revoluție în ceea ce privește informațiile raportate de corporații este deja în curs de 

trecere la raportarea climatică globală și sustenabilitate – dar cum rămâne cu modul în care 

sunt raportate aceste informații?  

„Paleta” de raportare corporativă nu s-a schimbat prea mult în decursul anilor, în 

ciuda salturilor uriașe înainte ale mijloacelor disponibile pentru a colecta, raporta și asigura 

informații. Au evoluat și natura și complexitatea audienței, precum și entitățile.  

Dispozitivele inteligente ne-au transformat viața în multe feluri și au rezolvat 

probleme pe care nu știam că le avem. Doar science fiction și-ar fi imaginat dispozitivele din 

buzunarele noastre care astăzi ne pot ajuta să navigăm în aproape orice punct de pe pământ, 

să ne conectăm și să avem rețelele sociale de miliarde, să comunicăm în timpul crizelor și 

multe altele.  

Acest lucru mă face să mă întreb ce capabilități digitale, care acum par futuriste sau 

inaccesibile, vor fi privite cu un sentiment de trecut rudimentar de profesioniștii contabili din 

2060.  

Pentru articolul integral click aici 

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

https://www.accountancyeurope.eu/wp-content/uploads/220324-SME-risk-management-IP.pdf
https://www.accountancyeurope.eu/
https://www.ifac.org/knowledge-gateway/contributing-global-economy/discussion/accounting-revolution-will-be-digitized
https://www.ifac.org/
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 NOUTĂŢI EDITORIALE 

16. Revista Practici de Audit nr. 1/2022 

 

Din sumar: „Provocări profesionale actuale ale profesiei de auditor financiar”; 

„Pregătirea profesională continuă în era smart”; „Proiectul de expunere al noului Standard 

internaţional de Audit pentru entităţile mai puţin complexe (ISA for LCE); „Blockchain şi 

profesia de auditor financiar”; „Auditorul financiar – profesionistul potrivit pentru misiunea 

de Audit AML”; „Regulamentul taxonomiei”; „Noile provocări în materie de cooperare”; 

„Evaluarea lanţului de furnizare a sustenabilităţii”; „Trei obiceiuri valoroase, dar puţin 

cunoscute, ale comandanţilor de aeronave”.  

 

 

 

 
 

 


