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 ŞTIRILE EDIŢIEI 

 

1. Lucrările Conferinței Camerei Auditorilor Financiari din România 

 29 aprilie 2022 

 

 În data de 29 aprilie 2022 a avut loc Conferința Camerei Auditorilor Financiari din 

România organizată prin vot la distanță, transmisă live, şi a fost  accesată de membrii cu 

drept de vot prin intermediul platformei Zoom. 

 Numărul auditorilor financiari, membri ai CAFR, cu drept de vot care și-au îndeplinit 

toate obligațiile conform Normelor pentru desemnarea reprezentanților auditorilor financiari la 

Conferința Camerei Auditorilor Financiari din România organizată prin vot la distanță în data de 29 

aprilie 2022, aprobate prin Hotărârea Consiliului CAFR nr. 14/28 februarie 2022 a fost de 2858 

auditori financiari. 

Detaliile de conectare la Conferinţă au fost transmise din timp auditorilor financiari.  

La Conferința din 29 aprilie 2022 s-au înregistrat şi au participat 465 de membri CAFR 

cu drept de vot. 

Ordinea de zi a Conferinței a fost 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; 

g) modificările şi completările propuse pentru schimbarea art. 31 - viza anuală din 

Regulamentul de organizare şi funcţionare al CAFR.   

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. 

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. 
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Conferința a fost moderată de președintele Camerei Auditorilor Financiari din 

România, Adrian Popescu și s-a desfășurat după cum urmează: 

  

10.00-10.30:  Conectarea membrilor cu drept de vot în platforma Zoom;  

10.30: Identificarea numărului de persoane conectate şi stabilirea statutarităţii 

Conferinţei; 

11.00 – 11.15:      Deschiderea lucrărilor Conferinței CAFR -  Adrian Popescu, 

președinte şi mesajul preşedintelui ASPAAS; 

11.15–13.00: Prezentarea documentelor Conferinței CAFR (transmisie live pe 

platforma Zoom): 

§  Raportul anual de activitate al Consiliului Camerei pentru anul 2021 – Adrian 

Popescu, preşedinte; 

§  Situațiile financiare anuale ale Camerei la data de 31 decembrie 2021 – Florentina 

Şuşnea, vicepreşedinte al Consiliului; 

§  Raportul auditorului statutar asupra situațiilor financiare ale Camerei încheiate la 31 

decembrie 2021 – Ana Dincă, Moore Audit One; 

§  Execuția bugetului de venituri şi cheltuieli pentru exercițiul financiar încheiat la data 

de 31 decembrie 2021 – prof. univ. dr. Liliana Feleagă, vicepreşedinte al Consiliului; 

§  Bugetul de venituri şi cheltuieli pentru anul 2022 – Ioan Grigoriu, vicepreşedinte al 

Consiliului; 

§ Programul de activitate al Consiliului Camerei pentru anul 2022 – conf. univ. dr. 

Gheorghe Ialomiţianu, prim-vicepreşedinte al Consiliului; 

§ Modificările și completările propuse pentru schimbarea art. 31 Viza anuală din 

Regulamentul de organizare și funcționare a CAFR – Adrian Popescu, preşedinte. 

§  Prezentarea candidaţilor pentru Comisia de disciplină - Adrian Popescu, preşedinte. 

Persoanele ale căror candidaturi au fost validate şi au fost publicate pe site-ul Camerei înainte 

de Conferinţă sunt: Mihai Hură, Gheorghe Popescu, Ion Manole, Mihai Drulă şi Cristina 

Cobianu.  

13.00-13.45: Aprobarea materialelor Conferinței CAFR prin votul participanților în 

platforma e-Ballot şi desfăşurarea alegerilor pentru membrii Comisiei de disciplină (votul s-a 

desfăşurat tot pe platforma e-Ballot) 

13.45-14.00: În urma votului exprimat de către auditorii financiari participanţi la 

Conferinţă au fost aleşi următorii membri ai Comisiei de disciplină: Gheorghe Popescu, Ion 

Manole şi Cristina Cobianu. 

 

Toate materialele au fost aprobate cu majoritate de voturi. Dintre cei 465 de 

participanți la Conferință, 389 dintre aceștia și-au exercitat dreptul de vot. 

  La ora 14,00, președintele CAFR, Adrian Popescu a prezentat rezultatul votului și a 

declarat închise lucrările Conferinței Camerei Auditorilor Financiari din România organizată 

prin vot la distanță în data de 29 aprilie 2022, adresând mulțumiri Consiliului CAFR, precum 

şi tuturor participanților la eveniment. 
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2. Termenul limită pentru depunerea raportului de activitate aferent anului 2021 la 

ASPAAS este data 15 mai 2022 

 

Stimaţi colegi, 

 

Vă reamintim că, până la data de 15 mai 2022, toţi auditorii financiari activi și toate 

firmele de audit au obligația de a depune raportul de activitate aferent anului 2021 la 

ASPAAS. 

Pentru informații suplimentare vă rugăm să accesați website-ul ASPAAS la următorul 

link: https://www.aspaas.gov.ro/anunturi-stiri-si-evenimente/ 

 

 

3. Ordinul preşedintelui ASPAAS privind componenţa Comitetului de audit 

 

În Monitorul Oficial al României nr. 437/04.05.2022, Partea I, a fost publicat Ordinul 

preşedintelui ASPAAS nr. 123/28 aprilie 2022, privind Componenţa Comitetului de audit. 

Potrivit prevederilor acestuia,  cel puțin un membru al Comitetului de audit trebuie să 

dețină calificarea de auditor financiar, dovedită printr-un document emis de autoritatea 

competentă din România sau din alt stat membru, conform prevederilor legale. 

Entitățile de interes public care la data publicării acestui ordin dispun de un Comitet 

de audit care nu respectă cerința de mai sus, au obligația efectuării modificărilor componenței 

acestuia până la data de 31 decembrie 2022. 

 

Ordinul ASPAAS nr. 123/ 28.04.2022 poate fi consultat (aici) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.aspaas.gov.ro/anunturi-stiri-si-evenimente/
https://www.cafr.ro/wp-content/uploads/2022/05/Agenda_Pria-AML-Compliance-Conference-Romania_24-februarie-2022.pdf
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 INFORMATIV PROFESIONAL 

 

4. Curs „Expert UE în Managementul Proiectelor de Redresare & Reziliență și în 

Administrarea Granturilor Europene 

Focus: PNRR-România” 

 În contextul finalizării operaționalizării tehnice a PNRR prin consultarea cu Comisia 

Europeană, a devenit importantă certificarea în context european, prin sistemul ”lifelong 

learning” (promovat de Consiliul UE și de Institutul UNESCO-Hamburg), a unui important 

număr de administratori/manageri de granturi și de experți, atât din sectorul public, cât și din 

mediul privat, care să susțină în mod proactiv implementarea PNRR.       

Astfel, au fost recent lansate, în cadrul Rețelei Naționale PROFEX – Școala Banilor 

Europeni, înscrierile la cea de-a treia serie a cursului  ”Expert UE în Managementul 

Proiectelor de Redresare & Reziliență și în Administrarea Granturilor Europene. Focus: 

PNRR-România” (perioada aprilie – iunie 2022).  

Cursurile se desfășoară online, pe o perioadă de două luni, incluzând echivalentul a 60 

de ore de curs și implicând, la cerere, consiliere personalizată live sau online, prin 

intermediul unei platforme educaționale (Moodle), accesibilă oricărui cursant în mod 

individual și flexibil, în funcție de agenda proprie.       

Participanții primesc, în urma evaluării finale, un Certificat de Absolvire (eliberat, la 

cerere, și în versiune în limba engleză) ”Expert UE în Managementul Proiectelor de Redresare 

& Reziliență și în Administrarea Granturilor Europene. Focus: PNRR-România” cu Anexa 

detaliată a modulelor și modalitatea de evaluare, eliberat de Catedra Internațională Onorifică 

„Jean Bart” (CIO-SUERD), proiect fondat de Fundația EUROLINK-Casa Europei în 

parteneriat cu INCE – Centrul de Biodiversitate „Acad. David DAVIDESCU” al Academiei 

Române (reprezentant al României în International Science Council, Paris). 

  

Pentru informații suplimentare vă invităm să consultați acest link. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://ciosuerd.houseofeurope.ro/reteaua-profex/
http://ciosuerd.houseofeurope.ro/reteaua-profex/
http://ciosuerd.houseofeurope.ro/expert-ue-in-implementarea-proiectelor-specifice-planului-de-redresare-si-rezilienta/
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5. Programul cursurilor cu tematică financiar-bancară organizate de IBR 

Mai 2022 

 

 

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.  

– DESCHIDE OFERTA – 

(CLICK AICI ) 

 

 
 

 

 

https://www.cafr.ro/wp-content/uploads/2022/04/Flyer-cursuri-IBR-mai-2022-cu-link-uri-si-tarife-standard.pdf
https://www.cafr.ro/wp-content/uploads/2022/04/Flyer-cursuri-IBR-mai-2022-cu-link-uri-si-tarife-standard.pdf
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6. IFAC felicită ISSB pentru publicarea primelor două proiecte de standarde internaționale 

de sustenabilitate 

 În calitate de voce a profesiei contabile la nivel global, Federația Internațională a 

Contabililor (IFAC) a sprijinit înființarea unui Consiliu pentru Standarde Internaționale de 

Sustenabilitate (ISSB) pentru a dezvolta o bază globală cuprinzătoare pentru prezentarea 

informațiilor în materie de sustenabilitate pentru investitori și piețele de capital, aprobată de 

IOSCO (Organizația Internațională a Comisiilor de Valori Mobiliare) și implementată la nivel 

internațional.  

ISSB a publicat spre consultare două proiecte de standarde de sustenabilitate  care 

abordează urgența crizei climatice și propun un plan de acțiune pentru companii și factorii 

politici de decizie privind tranziția la standardele de prezentare a informațiilor în materie de 

sustenabilitate emise de acest Consiliu independent.  

 IFAC va transmite răspunsuri pe marginea celor două proiecte de standarde și 

încurajează și membrii profesiei contabile să transmită feed-back pe marginea acestora până 

la termenul prevăzut de 29 iulie 2022. 

 Mai multe informații în acest sens sunt disponibile pe site-ul IFAC: IFAC 

Congratulates the ISSB on Publication of its First Two Proposed Standards Addressing 

Climate and General Sustainability-Related Disclosures | IFAC 

 

7. Un studiu recent publicat de IFAC furnizează informații despre onorariile practicate în 

audit, fiscalitate și alte servicii  

New York, 25 aprilie 2022 

  Datele cuprinse în studiu oferă o perspectivă asupra costurilor de audit și rolul 

acestor  servicii care aduc valoare adăugată. 

  Pentru a răspunde întrebărilor referitoare la costurile auditului și la modul în care 

acestea se compară cu onorariile pe care companiile le plătesc pentru alte servicii profesionale 

prestate de auditorii statutari, Federația Internațională a Contabililor (IFAC) a publicat 

Studiul Onorariilor de  Audit 2022: Înțelegerea onorariilor de audit și non-audit, 2013-2020. 

Noul studiu detaliază informații despre serviciile profesionale furnizate în audit, fiscalitate și 

alte domenii decât auditul în Statele Unite, Canada și piețele din Europa, de companii de 

diferite dimensiuni din nouă sectoare de activitate. 

 „Datele relevă în mod evident diferențe în funcție de jurisdicție și sectorul de activitate, 

demonstrând totodată că onorariile pentru serviciile de non-audit par să cunoască o stagnare sau o 

curbă descendentă,” a afirmat directorul executiv al IFAC, Kevin Dancey. „În timp ce calitatea și 

reforma în audit continuă să reprezinte un punct de interes pentru profesia contabilă globală, aceste 

date oferă transparența necesară și permite înțelegerea calității, costurilor și valorii asociate serviciilor 

profesionale pe care firmele publice de practicieni le oferă clienților lor.” 

 Acest studiu completează o primă analiză publicată de IFAC în 2019. IFAC își 

propune, de asemenea, să actualizeze acest studiu pentru anul fiscal 2021, pe parcursul anului 

curent. 

https://www.ifrs.org/news-and-events/news/2022/03/issb-delivers-proposals-that-create-comprehensive-global-baseline-of-sustainability-disclosures/
https://www.ifac.org/news-events/2022-04/ifac-congratulates-issb-publication-its-first-two-proposed-standards-addressing-climate-and-general
https://www.ifac.org/news-events/2022-04/ifac-congratulates-issb-publication-its-first-two-proposed-standards-addressing-climate-and-general
https://www.ifac.org/news-events/2022-04/ifac-congratulates-issb-publication-its-first-two-proposed-standards-addressing-climate-and-general
https://www.ifac.org/knowledge-gateway/contributing-global-economy/publications/audit-fees-survey-2022?utm_source=Main+List+New&utm_campaign=340f20c547-IFAC-audit-fees-release-2022&utm_medium=email&utm_term=0_c325307f2b-340f20c547-80666416
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 DIN AGENDA CAFR 

▪ Activităţi în plan intern 

8. Masă rotundă organizată de Asociaţia Română a Băncilor şi Federaţia Europeană Bancară  

5 aprilie 2022, online 

În data de 5 aprilie 2020, Asociaţia Română a Băncilor şi Federaţia europeană Bancară 

au organizat, în format virtual, o masă rotundă pentru a reuni la o primă rundă de discuţii 

reprezentanţi ai IMM-urilor, ai instituţiilor financiare cheie din ecosistemul IMM-urilor şi 

profesionişti contabili.  

Discuţiile au avut ca punct central perspectivele de afaceri post-pandemie ale IMM-

urilor.  

Evenimentul a fost organizat în contextul semnării de către organizaţiile profesionale 

de la nivel european, Accountancy Europe, European Association of Guarantee Institutions 

(AECM), SMEunited, Association of Consumer Credit Information Suppliers (ACCIS), a 

declarației privind evaluarea sănătății financiare post-pandemie a IMM-urilor.  

Având în vedere apartenenţa CAFR la Accountancy Europe, organizaţia noastră 

profesională a fost reprezentată la dezbateri de Daniela Ştefănuţ, secretar general şi Adriana 

Spiridon, şef Compartiment admitere, pregătire continuă şi stagiari. 

 

 

9. Adunarea Generală a Asociaţiei Facultăţilor Economice din România  

15 aprilie 2022 

 

În data de 15 aprilie 2022, Asociaţia Facultăţilor Economice din România (AFER) a 

organizat Adunarea generală a membrilor. La eveniment au fost invitaţi să participe 

reprezentanţii legali ai membrilor asociaţi ai AFER, printre care şi CAFR, care a fost 

reprezentată de preşedintele Adrian Popescu. 

 Ordinea de zi a discuţiilor a cuprins următoarele subiecte:  

1. Aprobarea raportului anual de activitate al Asociaţiei, Consiliului Academic şi al 

Comisiei de cenzori, bilanţului contabil şi raportului anual cu privire la execuţia bugetară; 

2. Aprobarea planului de activităţi al Asociaţiei; 

3. Stabilirea cuantumului cotizaţiei anuale; 

4. Aprobarea bugetului anual de venituri şi cheltuieli; 

5. Diverse. 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

Page | 9 

   

▪  Activităţi în plan internaţional 

10. Ședinţa Steering Group, Educație Profesională Contabilă Europa (PAEE) 

6 aprilie 2022 

Ședința Steering Group, structura cu rol de administrație și coordonare din cadrul 

Educație Profesională Contabilă Europa (PAEE), proiect al cărui CAFR este membru cu 

drepturi depline, a avut loc în sistem online, în data de 6 aprilie 2022. 

În cadrul acestei ședințe s-au discutat ultimele proiecte și activități desfășurate de cele 

trei grupuri de lucru strategice ale PAEE (Educație și cadru general, Vizibilitate, Asigurarea 

calității și acreditare), componența Comitetului de Supraveghere al PAEE și alte aspecte 

administrative și organizatorice cu privire la acțiunile viitoare. 

Reprezentanţii CAFR desemnaţi care au luat parte la această ședință prin au fost: 

Adriana Spiridon, şef Compartiment admitere, pregătire continuă şi stagiari și Adriana 

Lobdă, auditor financiar. 
 

11. Webinar EFAA cu tema  

Raportarea în materie de sustenabilitate: Implicații pentru PMM-uri și rolul EFAA 

27 aprilie 2022 

În data de 27 aprilie 2022, Federația Europeană a Contabililor și Auditorilor pentru 

Întreprinderi Mici și Mijlocii (EFAA) a organizat un webinar cu tema: „Raportarea în materie de 

sustenabilitate: Implicații pentru PMM-uri și rolul EFAA”. 

Webinarul a fost dedicat exclusiv membrilor EFAA, iar în cadrul discuţiilor s-au tratat 

aspecte care țin de politicile recente, reglementările și evoluțiile în materie de elaborare de 

standarde de sustenabilitate, cu implicații pentru practicile și entitățile mici și mijlocii. 

 Printre vorbitori s-au numărat Sven Gentner, şef de direcție, Raportare corporativă, 

audit și agenții de rating de credit, DG FISMA, Abrial Gilbert-d'Halluin, consilier de politici 

al Parlamentarului european Pascal Durand, biroul de raportori CSRD, Parlamentul 

European și Esther Ortiz, membru al Grupului de lucru de politici din cadrul EFRAG cu 

privire la standardele europene de raportare în materie de sustenabilitate şi membru al 

Consiliului Economist-Accountants (EC-CGE). 

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

reprezentată la eveniment de dr. Ciprian Teodor Mihăilescu, consilier pe probleme externe 

al preşedintelui Camerei. 
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 ACTUALITĂŢI INTERNAŢIONALE 

▪ Materiale informative, studii, opinii, articole 

12. Guvernarea ESG - Recomandări pentru Comitetele de Audit 

Material Accountancy Europe 

Comitetele de audit joacă un rol crucial în promovarea unei guvernări 

corporative puternice, prin implicarea lor în supravegherea riscurilor, controale 

interne, raportare corporativă și audit. Noua legislație a UE extinde mandatul 

consiliilor de administrație și al comitetelor de audit pentru a include aspecte de 

mediu, sociale și guvernanță (ESG). Propunerea Comisiei Europene pentru o directivă 

privind raportarea sustenabilității corporative atribuie o serie de sarcini pentru 

raportarea și asigurarea sustenabilității companiei comitetelor de audit. Propunerea CE 

de directivă privind diligența corporativă durabilă cere companiilor să implementeze o 

serie de acțiuni și politici pentru a aborda impactul negativ asupra drepturilor omului 

și asupra mediului în propriile operațiuni și în lanțurile lor valorice.  

Acest document oferă o privire de ansamblu asupra rolului și responsabilităților 

preconizate ale comitetelor de audit, în lumina legislației UE relevante și a cerințelor 

părților interesate. De asemenea, include recomandări pentru comitetele de audit în 

legătură cu responsabilitățile lor ESG, cu accent pe comitetele de audit: competențe și 

structura responsabilităților pentru raportarea și asigurarea ESG. 

Pentru materialul integral: click aici 

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

 

13. Prețul valoric – O actualizare cu Kristy Illuzzi în dialog cu Ronald J. Baker 

Material IFAC 

Prețul valoric este un subiect care continuă să fie actual pentru firmele de 

contabilitate, mai ales că acestea navighează prin noi oferte de servicii care includ mai 

multe componente de consultanță, iar unii cred că mișcarea de a abandona ora 

facturabilă ar fi atins un punct de cotitură.  

Grupul consultativ SMP al IFAC s-a întâlnit la începutul acestui an pentru a 

discuta în continuare subiectul cu Ronald Baker, un expert de top în industrie în acest 

model de preț, din ce în ce mai popular. Ron Baker a lucrat cu IFAC în trecut și a 

publicat o serie de articole din 3 părți în 2014 despre cum să implementați prețurile 

valorice în firma dumneavoastră.  

În acea serie, Ron explică rațiunea și teoriile care stau la baza susținerii trecerii 

de la prețul orar la prețul valoric, discută despre provocările timpurii și pașii practici 

pe care trebuie să îi faceţi atunci când începeți să treceți practica contabilă la un model 

de preț bazat pe valoare și de asemenea, subliniază 8 pași pe care o firmă de 

contabilitate ar trebui să îi parcurgă pentru a implementa prețurile valorice.  

Partea a 3-a a seriei include exemple de liste de verificare și formulare practice 

care pot fi folosite de firme atunci când se trece la acest model de preț.  

Materialul integral se găseşte aici 

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

https://www.accountancyeurope.eu/wp-content/uploads/220412-ESG-governance-recommendations-for-audit-committees.pdf
https://www.accountancyeurope.eu/
https://www.ifac.org/knowledge-gateway/preparing-future-ready-professionals/discussion/value-pricing-update-ron-baker
https://www.ifac.org/
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 NOUTĂŢI EDITORIALE 

14. Revista Audit Financiar nr. 2/2022 

 

Din sumar: „Reflecţii asupra conceptului de autoritate: cazul regulilor contabile”; 

„Automatizarea de proces în audit – între viziune şi realism”; „Impactul digitalizării asupra 

informaţiilor contabile. Cazul Algeriei”; „Influenţa diferenţelor de gen asupra calităţii 

misiunilor de audit financiar la nivelul firmelor cotate”; „Impactul Covid-19 asupra auditului 

public în Republica Macedonia de Nord – lecţii pe timp de criză”; „O anchetă a studiilor 

cantitative empirice despre ce influenţează numărul aspectelor cheie de audit comunicate”; 

„Studiu comparativ asupra raportării de sustenabilitate în industria bancară din câteva ţări”. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 


