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 ŞTIRILE EDIŢIEI 

 

1. Organizarea testului de verificare a cunoștințelor pentru accesul la stagiu  

09 septembrie 2022 

În baza delegării ASPAAS, CAFR va organiza, în data de 9 septembrie 2022, testul de 

verificare a cunoștințelor pentru accesul la stagiu, în sistem online. 

 

În perioada 05 – 19 august a.c. vor avea loc înscrierile la testul de acces. 

Anunțul cu privire la organizarea testului de acces, sesiunea 2022, alături de informații 

suplimentare cu privire la tematică și bibliografie și alte detalii organizatorice vor fi publicate 

în perioada următoare, în cadrul site-ului CAFR, la secțiunea destinată  testului. 

  

Pentru a veni în sprijinul candidaților, CAFR pune la dispoziția persoanelor interesate, 

cu titlu gratuit, culegerea de Teste grilă pentru verificarea cunoștințelor în vederea 

accesului la stagiu (click aici). 

 

  

 

 

 INFORMATIV PROFESIONAL 

 

2. Oferta de vară a cursurilor organizate de Institutul Bancar Român   

iunie – iulie 2022 

 

Institutul Bancar Român vă prezintă OFERTA DE VARĂ aferentă perioadei Iunie – 

Iulie 2022 pentru cursurile cu tematică financiar – bancară. 

În baza acordului de cooperare încheiat între Camera Auditorilor Financiari din 

România (CAFR) și Institutul Bancar Român (IBR), membrii CAFR beneficiază de o reducere 

de 15 % față de tariful standard.. 

 

Pentru mai multe informații cu privire la tematica, durata și data cursurilor vă rugăm 

să consultați broșura electronică ( Pentru descărcare CLICK AICI ). 

 

 

 

 

 

 

https://www.cafr.ro/wp-content/uploads/2021/09/Teste-grila-test_acces_final_21_09_21.pdf
https://www.cafr.ro/wp-content/uploads/2022/06/Flyer-cursuri-IBR-iunie-iulie-2022-cu-link-uri-si-tarife-standard.pdf
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 PREGĂTIRE PROFESIONALĂ 

3. Suplimentarea perioadei de parcurgere a programului de pregătire 

profesională aferentă anului 2021 

 

Ca urmare a  solicitărilor dumneavoastră legate de suplimentarea perioadei de 

parcurgere a programului de pregătire profesională în vederea depunerii raportării către 

ASPAAS, aferentă anului 2021, CAFR a agreat cu ASPAAS organizarea unei sesiuni 

suplimentare a cursurilor FPCS 2021 în platforma e-Learning a Camerei, în perioada 20 iunie 

– 07 august 2022. 

Astfel, vă invităm să parcurgeți în perioada 20 iunie – 07 august 2022 cursurile FPCS 

2021 din sesiunea suplimentară, care vor fi recunoscute de către ASPAAS pentru formarea 

profesională a anului 2021.  

Important: Programul de Formare Profesională Continuă Structurată aferent anului 

2021 conține un număr de 22 de cursuri care totalizează 45 de ore de pregătire profesională.  

Menţionăm că anul 2021 este cel de al 3-lea la care se încheie perioada de referință de 

trei ani a formării profesionale continue raportate la ASPAAS, conform „Normelor ASPAAS 

privind formarea profesională continuă a auditorilor financiari.” 

 

CAFR vă asigură că rămâne permanent preocupată de problemele dumneavoastră și 

ale profesiei. 
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 DIN AGENDA CAFR 

▪ Activităţi în plan intern 

4. Conferinţa Naţională Repere vechi şi noi în managementul şi fiscalitatea entităţilor  

Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia 

9 iunie 2022 

În data de 9 iunie 2022, Facultatea de Ştiinţe Economice din cadrul Universităţii „1 

Decembrie 1918” din Alba Iulia a organizat ediţia a V-a a Conferinţei Naţionale Repere vechi 

şi noi în managementul şi fiscalitatea entităţilor, eveniment care s-a desfăşurat atât în 

format fizic, cât şi online. 

Conferința s-a adresat  în special mediului de business și profesiilor liberale, respectiv 

experți contabili, auditori financiari, consultanți fiscali, consilieri juridici, avocați, judecători, 

masteranzi, doctoranzi și altor categorii preocupate de aspectele complexe ale 

managementului entităților – în general și ale fiscalității – în special, în țara noastră. 

La lucrări au participat delegaţi ai organismelor profesionale din domeniu, precum: 

Camera Consultanților Fiscali din România, Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor 

Autorizaţi din România, Camera Auditorilor Financiari din România, reprezentată de conf. 

univ. dr. Emil Irimie Popa, membru al Consiliului, care a prezentat tema „Profesia contabilă în 

cadrul noii actualităţi”.  

Nu în ultimul rând, s-au alăturat discuţiilor manageri de firme şi practicieni de la 

importante case de avocatură şi firme de consultanţă fiscală. 

 

 

5. Gala Aniversară a Facultății de Științe Economice a Universității „Lucian Blaga” din 

Sibiu, 2 iunie 2022 

 

În data de 2 iunie 2022, comunitatea academică din Sibiu a celebrat 30 de ani de 

învățământ superior economic sibian.  

Cu această ocazie, Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu a organizat  Gala Aniversară 

a Facultății de Științe Economice.  

În calitate de susţinător permanent al mediului academic economic din România, 

Camera Auditorilor Financiari din România a participat la acest eveniment şi a fost 

reprezentată de conf. univ. dr. Irimie Emil Popa, membru al Consiliului. 
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6. Seminarul științific 

Convergență și Armonizare în Raportarea Financiară și Audit post-COVID19, sub 

influența crizelor energetice și geopolitice 

Ediția a șaptea, 3 iunie 2022, Iaşi 

 

În data de 3 iunie 2020, Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor din cadrul 

Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi a organizat în parteneriat cu CAFR şi cu alte 

organisme profesionale din domeniu, Seminarul ştiinţific cu tema: „Convergență și 

Armonizare în Raportarea Financiară și Audit post-COVID19, sub influența crizelor 

energetice și geopolitice”.  

Evenimentul susţinut în cadrul Proiectului ICARF – Improving the audit quality in 

Romania based on fuzzy logic a ajuns la a şaptea ediţie şi are drept scop popularizarea unor 

teme de interes din domeniul contabilității, al raportărilor financiare și al auditului de la nivel 

internațional, pe baza susținerii de articole științifice (de tip literature review). 

De asemenea, manifestarea ştiinţifică a reprezentat, ca şi până acum, o modalitate de 

promovare a profesiei de auditor financiar în rândul studenţilor, care pot deveni viitorii 

specialişti ai acestui domeniu important pentru economia naţională. 

Agenda lucrărilor a inclus trei paneluri de prezentări şi discuţii asupra temelor 

abordate, care au inclus şi rezultate ale studiilor efectuate de studenţii anului I din cadrul 

programului „Master - Contabilitate, Expertiză și Audit (recunoscut ACCA, CAFR și CECCAR), 

elaborate sub îndrumarea prof. univ. dr. habil. Ioan-Bogdan Robu, în cadrul cursului de 

Sisteme Contabile Comparate. 
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Continuând tradiţia ediţiilor precedente, CAFR a fost partener al evenimentului şi a 

fost reprezentată de către dl. Ioan Grigoriu, vicepreşedinte al Consiliului, în calitate de 

membru în Consiliul de Evaluare a lucrărilor.  

În urma procesului de evaluare, CAFR a acordat premii autorilor lucrărilor selectate, 

care au constat în cărţi, stagii de practică sau alte materiale de specialitate editate de Cameră. 

De asemenea, câteva lucrări considerate de interes pentru profesia noastră, vor fi 

publicate în numerele viitoare ale revistei „Practici de Audit”, editată de CAFR. 

 
 

7. Întâlnirea Grupului de lucru al CAFR privind raportarea informaţiilor 

nefinanciare şi de sustenabilitate 

23 iunie 2022 

  

În cadrul activităților periodice ale Grupului organizat la nivelul CAFR privind 

raportarea informaţiilor nefinanciare şi de sustenabilitate (NFI), în data de 23 iunie a avut loc 

o nouă întâlnire, on-line. 

Agenda de lucru a avut în vedere următoarele subiecte:  

- Evidențierea noutăților pentru perioada Aprilie – Iunie 2022 privind CSRD; 

- Aspecte tehnice și practice privind abordarea CSRD la nivel european; 

- Inițierea activităților pentru elaborarea de către CAFR a unui  Studiu bazat pe un  

sondaj privind piața de audit  din România și potențialul de a face față noilor provocări ale 

profesiei. 

- Implicarea membrilor Grupului în completarea Chestionarului  EFRAG – Proiectul 

standardului european de Raportare a sustenabilității (European Sustainability Reporting 

Standards – ESRS - Exposure Draft).  

În acest context membrii grupului – reprezentanți ai celor mai mari firme de audit – și-

au manifestat  disponibilitatea de a participa și de a contribui activ la această inițiativă a 

EFRAG, inclusiv prin participarea la evenimentul comun EFRAG, EFAA și SMEUnited,  care 

va avea loc în data de 8 iulie 2022.  

În cadrul acestui eveniment se vor discuta proiectele de expunere ale standardelor europene 

privind raportarea sustenabilităţii, cu accent pe implicații care vizează Întreprinderile Mici și 

Mijlocii (SMEs) și Practicienii Mici și Mijlocii (SMPs) – detalii privind înregistrarea 

participării la acest eveniment se vor posta pe site-ul CAFR la secțiunea Comunicate. 
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8. Forumul de fiscalitate pentru industria serviciilor financiare 

30 iunie 2022 

În data de 30 iunie 2022 Institutul Bancar Român a organizat, în format online,  a 5-a 

ediţie a evenimentului „Forumul de fiscalitate pentru industria serviciilor financiare”. 

Tema generală a evenimentului din acest an a fost „Funcţia fiscală şi tendinţele actuale”. 

Forumul a fost structurat în două paneluri de discuţie, unul dedicat asociaţiilor profesionale  

naţionale şi internaţionale (AAFBR, CAFR, CFA) şi cel de-al doilea dedicat consultanţilor 

BIG4.  

Laitmotivul anunţat al Forumului a reprezentat şi un prilej pentru dezbaterea 

noutăţilor apărute în domeniul fiscalităţii şi, s-a încercat oferirea de soluţii practice pentru 

acestea. 

Dintre temele înscrise în agenda Forumului, menţionăm : „Funcţia fiscală – tendinţe 

actuale în cadrul companiilor din sistemul financiar-bancar” ; „Inspecţiile fiscale – aspect ce trebuie 

avute în vedere în viitor de către companiile din sistemul financiar-bancar” ; „Instrumentul 

multilateral care modifică tratatele de evitare a dublei impuneri – modul de implementare în România”. 

Lucrările au fost deschise oficial de către dl. prof. univ. dr. Florin Georgescu, prim-

viceguvernator al BNR. 

Invitată să participe la acest eveniment, Camera Auditorilor Financiari a fost 

reprezentată de dna. dr. Florentina Şuşnea, vicepreşedinte, care în cadrul panelului II a 

prezentat tema : „Preţurile de transfer şi riscurile fiscal generate”.  

Feedbackul participanţilor a reliefat că subiectul prezentat de dna. Şuşnea s-a bucurat 

de o apreciere deosebită, datorită informaţiilor şi ideilor extrem de utile activităţii 

profesionale a specialiştilor din domeniu. 

 

Pentru alte detalii privind agenda evenimentului click aici 

Sursa: https://www.ibr-rbi.ro/ 
 

▪  Activităţi în plan internaţional 

 

9. Conferința internațională a Federației Europene a Contabililor și Auditorilor pentru 

Întreprinderi Mici și Mijlocii (EFAA) 2022 și Adunarea Generală a Membrilor EFAA,  

2-3 iunie 2022, Alicante, Spania,  

 

În intervalul 2-3 iunie 2022 s-a desfăşurat Conferința internațională EFAA, care a avut 

loc la sediul EIUPO (Oficiul Uniunii Europene pentru Proprietate Intelectuală) din Alicante, 

Spania. Tema evenimentului a fost  „Practice Transformation: SMPs Embracing Change”) iar 

în cadrul lucrărilor s-au discutat probleme interne şi au fost aprobate soluţii pentru 

îmbunătăţirea activităţii. În calitate de membru cu drepturi depline al acestei organizaţii, 

Camera Auditorilor Financiari a participat la reuniune fiind reprezentată de dr. Ciprian 

Mihăilescu, consilier al preşedintelui pe probleme externe. 

 

https://www.ibr-rbi.ro/evenimente/forumul-de-fiscalitate-30-iunie-2022/
https://www.ibr-rbi.ro/
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10. Adunarea Generală a membrilor Accountancy Europe  

15 iunie 2022 la Bruxelles, Belgia 

  

În data de 15 iunie 2022, Accountancy Europe a organizat la Bruxelles, Belgia, 

Adunarea generală a membrilor, în cadrul căreia s-au discutat şi aprobat materiale curente. 

Camera Auditorilor Financiari din România a fost reprezentată la lucrări de dr. 

Ciprian Mihăilescu, consilier al preşedintelui pe probleme externe. 

  

 

11. Teleconferinţa grupului de lucru Vizibilitate din cadrul  

Proiectului Educaţie Profesională Contabilă Europa (PAEE)  

22 iunie 2022 

 

În data de 22 iunie 2022 a avut loc o întâlnire de lucru, sub formă de teleconferinţă, a 

grupului de lucru „Vizibilitate” din cadrul Proiectului Educaţie profesională Contabilă 

(PAEE). Discuţiile au vizat strategia grupului de lucru în vederea creşterii vizibilităţii site-ului 

proiectului, acţiuni viitoare de informare, oportunitatea participării conducerii PAEE sau a 

reprezentanţilor săi la reuniuni internaţionale axate pe pregătire profesională. 

Camera Auditorilor Financiari din România a fost reprezentată la teleconferinţă de 

Adriana Spiridon, şef compartiment Admitere, pregătire continuă şi stagiari. 

 

 

12. Acord de parteneriat între Camera Auditorilor Financiari din România (CAFR) și  

Camera Auditorilor din Ucraina (AChU) 

Iunie 2022 

 

În cursul lunii iunie 2022 a fost încheiat, la propunerea organismului profesional din 

Ucraina, un acord de parteneriat între CAFR şi AChU. 

Acordul are ca obiective dezvoltarea unui cadru general de colaborare reciprocă între 

cele două organizații, în vederea promovării profesiei de audit financiar în beneficiul 

membrilor fiecărei organizaţii și a intensificării integrării internaționale. 

Activităţile de cooperare presupun, în principal, promovarea rolului profesiei de audit, 

îmbunătăţirea activităţii prestate în interes public, îmbunătăţirea pregătirii profesionale 

continue a membrilor, în conformitate cu standardele profesionale internaţionale, 

intensificarea integrării internaţionale prin instituirea şi menţinerea de contacte cu asociaţiile 

din alte state şi/sau organisme profesionale multinaţionale. 
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13. Webinarii organizate de Accountancy Europe în cursul lunii iunie 2022 

 

13.1 Factori de sustenabilitate ESG (Mediu, Social și Guvernanță) şi Guvernanță 

corporativă implicarea și rolul comitetelor de audit 

În data de 20 iunie s-a desfăşurat webinarul cu tema „Factori de sustenabilitate ESG 

(Mediu, Social și Guvernanță) & Guvernanța corporativă: implicarea și rolul comitetelor de audit.”  

Scopul webinarului a fost discutarea rolului comitetelor de audit în implementarea 

eficientă a sustenabilității și a aspectelor ESG pentru mediul de afaceri, împreună cu 

documentul emis de Accountancy Europe Gestionarea ESG: recomandări pentru comitetele 

de audit. La întâlnirea moderată de Olivier Boutellis-Taft, Chief Executive Officer, 

Accountancy Europe au participat:  Salla Saastamoinen, Director, DG JUST, European 

Commission, Maud Gaudry, Global Co-Head of Sustainability, Mazars, Josina Kamerling, 

Head of Regulatory Outreach EMEA, CFA Institute, Turid Elisabeth Solvang, Founder/CEO, 

FutureBoards AS. Camera Auditorilor Financiari din România a fost reprezentată la discuţii 

de dna. Anca Amuza. 

 

13.2 Asigurarea sustenabilității în contextul CSRD: implicații practice 

În data de 22 iunie a avut loc webinarul cu tema „Asigurarea sustenabilității în 

contextul CSRD: implicații practice”. Obiectivul întâlnirii a fost dezbaterea implicațiilor practice 

asupra cerințelor generale privind asigurarea sustenabilității conform  CSRD, în contextul  

trialogului de negociere (Comisia Europeană - Consiliul Europei – Parlamentul European). 

La panelul de discuţii, moderat de Noémi Robert, Director, Accountancy Europe au 

participat:  Willie Botha, Technical Director, International Auditing and Assurance Standards 

Board (IAASB), Angélique Laskewitz, Executive Director, Dutch Association of Investors for 

Sustainable Development (VBDO), Blanka Vezjak, Member of Audit Committees Working 

Group, ecoDa, Ryan Spiteri, Director, Global Financial Reporting, Blackrock, Jane Thostrup 

Jagd, Deputy Director, Net Zero Finance, Massimiliano Turconi, Vice President, the 

European Confederation of Institutes of Internal Auditing (ECIIA), Wim Bartels, Chair 

Sustainability Policy Group, Accountancy Europe, Julien Rivals, Vice Chair Sustainability 

Policy Group, Accountancy Europe & Partner Sustainability Services, Deloitte. 

Camera Auditorilor Financiari din România a fost reprezentată în cadrul lucrărilor 

prin participarea dnei. Anca Amuza. 
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 EVENIMENTE VIITOARE 

14. Eveniment comun EFRAG, EFAA și SMEUnited 

8 iulie 2022 

 

În data de 8 iulie 2022 EFRAG, EFAA şi SMEUnited, vor organiza un eveniment 

comun, în cadrul căruia se vor discuta proiectele de expunere ale standardelor europene privind 

raportarea sustenabilităţii, cu accent pe implicații care vizează Întreprinderile Mici și Mijlocii 

(SMEs) și Practicienii Mici și Mijlocii (SMPs). 

Prin intermediul grupului de lucru care vizează raportarea sustenabilităţii, CAFR 

depune toate eforturile pentru a sprijini inițiativele de la nivel european. 

În acest sens, vă invităm să participaţi în număr cât mai mare la acest eveniment, iar 

toate detaliile privind înregistrarea şi agenda întâlnirii se vor posta pe site-ul CAFR la 

secțiunea Comunicate. 

 

 

 

 ACTUALITĂŢI INTERNAŢIONALE 

▪ Materiale informative, studii, opinii, articole 

 

15. Controale interne mai exigente pentru a reduce riscurile corporative 

Publicaţie Accountancy Europe 

 

„Această publicație recomandă șase acțiuni pentru îmbunătățirea ecosistemului de 

raportare corporativă. Toate părțile cheie și interacțiunile lor vor trebui să evolueze pentru a 

atenua mai eficient riscurile de fraudă și eșecuri corporative. O guvernanță corporativă 

robustă cu controale interne mai puternice ar putea îmbunătăți semnificativ calitatea 

raportării financiare. Pentru a realiza acest lucru diferite părți din ecosistem trebuie să 

antreneze: legislatorii UE și naționali, supraveghetori și stabilitori de standarde de raportare 

financiară și audit. Una dintre propunerile noastre este o declarație publică obligatorie a 

companiilor, cu privire la eficacitatea controalelor interne asupra raportării financiare, care va 

contribui la asigurarea că, conducerea și consiliul de administrație își îndeplinesc 

responsabilitățile. Asigurarea independentă din partea auditorului statutar cu privire la 

aceste controale ar spori și mai mult fiabilitatea acestora.” 

 

Documentul integral se găseşte aici 

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

 

https://www.accountancyeurope.eu/wp-content/uploads/Internal-controls-2022.pdf
https://www.accountancyeurope.eu/
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16. Servicii non-audit Raționalizarea regulilor de audit ale țărilor europene 

Material Accountancy Europe 

„Această publicație subliniază modul diferit în care 30 de țări europene au 

implementat regulile de audit ale Uniunii Europene (UE) din 2014 privind serviciile non-

audit, în special pe așa-numita listă neagră a serviciilor interzise non-audit.  

Regimurile naționale diferite duc la complexitate, costuri suplimentare de conformitate 

și dificultăți practice și operaționale pentru companiile și firmele de audit care operează la 

nivel internațional.  

Prin urmare, propunem simplificarea acestor reguli pentru a crea condiții de 

concurență echitabile în Europa. Prin această lucrare, ne propunem să informăm factorii de 

decizie în contextul inițiativei în curs de desfășurare a Comisiei Europene privind raportarea 

corporativă.” 

 

Documentul integral se găseşte aici 

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

 

17. Trebuie să maximizăm impactul auditului intern 

Rob Whiteman, IFAC 

 

„Ordinea globală a ultimilor 40 de ani se schimbă. 

Invazia Ucrainei de către Rusia este cel mai mare eveniment geo-politic de la cel de-al 

Doilea Război Mondial. Arhitectura europeană de securitate se schimbă în fața ochilor noștri, 

iar statele baltice nealiniate din punct de vedere militar, Suedia și Finlanda, se deplasează 

acum să se alăture NATO pentru a se proteja mai bine. Sancțiunile occidentale aplicate Rusiei 

ca răspuns la această agresiune, precum și armele occidentale care au ajuns în Ucraina, au fost 

la fel, fără precedent. 

Aceste schimbări sunt seismice și vor avea ramificații pentru o lungă perioadă de timp. 

Viitorul pare din ce în ce mai incert și volatil, dar ce înseamnă acest lucru pentru sectorul 

public? Cum ar trebui să se protejeze cel mai bine în faţa provocărilor viitoare și să atenueze 

orice risc pentru rolul său în sprijinirea comunităților cu servicii esențiale? 

Luarea unei decizii bune este esențială pentru a ne asigura că organismul public va fi 

capabil să înfrunte orice furtună – dar acest lucru nu se poate întâmpla fără responsabilitate, 

transparență și aranjamente de bună guvernare. Aici auditul intern joacă un rol cheie. CIPFA 

consideră că auditul intern este vital pentru a sprijini organismele publice să-și atingă 

obiectivele. Un audit mai bun înseamnă servicii publice mai bune.” 

 

Puteţi citi continuarea articolului aici 

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

https://www.accountancyeurope.eu/wp-content/uploads/NAS-2022_Accountancy_EU.pdf
https://www.accountancyeurope.eu/
https://www.ifac.org/knowledge-gateway/building-trust-ethics/discussion/we-need-maximise-internal-audit-s-impact
https://www.ifac.org/
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 NOUTĂŢI EDITORIALE 

18. Revista Practici de Audit nr. 2/2022 

 

Din sumar: „Activitatea de audit în proiecţiile bugetate ale autorităţilor administrative 

locale”; „Profesia contabilă şi de audit în era smart”; „Joint audit sau Auditul comun”; 

„Integrarea principiilor ESG în industria financiară”; „Directiva NIS2 – Uşa către o Europă 

digitală”; „Apariţia raportării în materie de sustenabilitate: Implicaţii pentru PMM-uri şi 

răspunsul EFAA”; „Prezentarea informaţiilor privind impactul climatic în rapoartele anuale 

ale marilor bănci înregistrează un progres lent”. 

 

 

 
 

 

 

 


