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 ŞTIRILE EDIŢIEI 

 

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

Sesiunea septembrie 2022 
 

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

verificare a cunoștințelor pentru accesul la stagiu, care se va desfăşura în sistem online pe 

platforma de examinare a Academiei de Studii Economice din Bucureşti şi va avea o durată 

de 3 (trei) ore. 

 

Perioada de înscriere este 05 - 19 august 2022 şi pot aplica toate persoanele fizice care 

îndeplinesc condițiile prevăzute la art. 4 din Normele privind testul de acces. 

 

Testul se organizează în conformitate cu prevederile Legii nr.162/2017 privind auditul 

statutar al situațiilor financiare anuale și al situațiilor financiare anuale consolidate și de modificare a 

unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare, ale Normelor privind organizarea și 

desfășurarea testului de verificare a cunoștințelor pentru accesul la stagiu aprobate prin Ordinul 

președintelui Autorității pentru Supravegherea Publică a Activității de Audit Statutar (ASPAAS) nr. 

201/2019, cu modificările și completările ulterioare (Norme privind testul de acces), ale Ordinului 

Președintelui ASPAAS nr. 94 /2021 pentru delegarea atribuției privind organizarea testului de 

verificare a cunoștințelor pentru accesul la stagiu și ale Ordinului Președintelui ASPAAS nr. 70/2022 

pentru reînnoirea delegării atribuției privind organizarea testului de verificare a cunoștințelor pentru 

accesul la stagiu. 

Tematica şi bibliografia pentru testul de acces la stagiu, sesiunea septembrie 2022 pot fi 

accesate aici. 

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

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

la stagiu” (click aici). 

 

Pentru restul detaliilor click aici.  

 

 

 

  

 

 

https://www.cafr.ro/wp-content/uploads/2022/07/Tematica-si-bibliografie-Test-acces-stagiu-septembrie-2022.pdf
https://www.cafr.ro/wp-content/uploads/2021/09/Teste-grila-test_acces_final_21_09_21.pdf
https://www.cafr.ro/anunt-cu-privire-la-organizarea-testului-de-verificare-a-cunostintelor-pentru-accesul-la-stagiu-sesiunea-septembrie-2022/
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 INFORMATIV PROFESIONAL 

2. 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.” 

 

CAFR vă pune la dispoziţie traducerea integrală a acestui articol, pe care vi-l 

recomandăm, şi îl puteţi citi accesând secţiunea Sustenabilitate a site-ului Camerei: 

https://www.cafr.ro/wp-content/uploads/2022/07/Controale-interne-mai-exigente-pentru-a-

reduce-riscurile-corporative-Ro-Iulie-2022-1.pdf 

 

3. Ghidul pentru implementarea prima dată a ISA 315 (revizuit în 2019) 

Identificarea şi evaluarea riscurilor de denaturare semnificativă 

 

Consiliul pentru Standarde Internaţionale de Audit şi Asigurare (IAASB) a publicat 

„Ghidul pentru implementarea prima dată a ISA 315 (revizuit în 2019), Identificarea şi 

evaluarea riscurilor de denaturare semnificativă”. Ghidul se concentrează pe modificările 

substanţiale care au fost aduse de Standardul Internaţional de Audit (ISA) 315 (revizuit în 

2019) şi vine în sprijinul părţilor interesate care trebuie să înţeleagă şi să aplice standardul 

revizuit.  

ISA 315 (revizuit în 2019) este in vigoare pentru auditurile situaţiilor financiare pentru 

perioadele cu începere de la, sau ulterior datei de, 15 decembrie 2021. Această publicaţie nu 

îşi propune să modifice sau să ignore prevederile din standard, textul acestuia integral având 

autoritate. Citirea ghidului emis de IAASB nu înlocuieşte citirea standardului. 

 

Ghidul integral îl găsiţi aici 

Sursa:https://www.iaasb.org/publications/isa-315-first-time-implementation-

guide?utm_source=Main+List+New&utm_campaign=50eaeba165-IAASB-alert-315-

guide&utm_medium=email&utm_term=0_c325307f2b-50eaeba165-80666416 

 

https://www.cafr.ro/wp-content/uploads/2022/07/Controale-interne-mai-exigente-pentru-a-reduce-riscurile-corporative-Ro-Iulie-2022-1.pdf
https://www.cafr.ro/wp-content/uploads/2022/07/Controale-interne-mai-exigente-pentru-a-reduce-riscurile-corporative-Ro-Iulie-2022-1.pdf
https://www.ifac.org/system/files/publications/files/IAASB-ISA-135-first-time-implementation-guidance.pdf
https://www.iaasb.org/publications/isa-315-first-time-implementation-guide?utm_source=Main+List+New&utm_campaign=50eaeba165-IAASB-alert-315-guide&utm_medium=email&utm_term=0_c325307f2b-50eaeba165-80666416
https://www.iaasb.org/publications/isa-315-first-time-implementation-guide?utm_source=Main+List+New&utm_campaign=50eaeba165-IAASB-alert-315-guide&utm_medium=email&utm_term=0_c325307f2b-50eaeba165-80666416
https://www.iaasb.org/publications/isa-315-first-time-implementation-guide?utm_source=Main+List+New&utm_campaign=50eaeba165-IAASB-alert-315-guide&utm_medium=email&utm_term=0_c325307f2b-50eaeba165-80666416
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4. Smart Law Conferences cu tema Evaziunea fiscală 

Ediție specială de București, 07 iulie 2022 

  

 În data de 7 iulie 2022 Facultatea de Drept din cadrul Universității din București, 

Facultatea de Studii Europene și Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor din 

cadrul Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca au organizat, alături de Grupul editorial 

Universul Juridic, seria conferințelor SMART LAW CONFERENCES cu tema EVAZIUNEA 

FISCALĂ. Evenimentul s-a desfăşurat în format online şi fizic. 

Moderatorii evenimentului au fost: drd. Elena Hach, Direcția Națională Anticorupție 

şi  prof. univ. dr. Dragoș Pârgaru, Facultatea de Drept, Universitatea din București.   

În cadrul lucrărilor lectorii au prezentat teme de actualitate din domeniu, precum:  

– Controlul de legalitate a măsurilor asigurătorii dispuse în cauzele penale privind infracțiuni 

de evaziune fiscală - Cristian Bălan, Judecătoria Sector 4 București;   

- Evaziunea fiscală conform Acțiunilor BEPS-OECD - habil. Sebastian Bodu, MBA, 

Facultatea de Drept, Universitatea 1 Decembrie din Alba Iulia;  

- Noţiunea de operaţiune fictivă din perspectiva art. 9 alin. (1) lit. c din Legea nr. 241/2005 - 

Roman Bradu, coordonator SCP Bradu, Neagu și Asociații,  prof. univ. dr., av. Oana Bugnar-

Coldea, Sergiu Bogdan & Asociații;  

- Transferul de bani provenind din evaziunea fiscală – acţiune necesară sau indiciu al 

infracţiunii de spălare a banilor - drd. Vasile Coman, Tribunalul Prahova  

- Repere privind corelația  dintre evaziunea fiscală şi spălarea banilor - drd. Elena Hach, 

Direcția Națională Anticorupție; 

– Reținerea concursului de infracțiuni în cazul infracțiunii de evaziune fiscală, prev. de art. 9 

alin. (1) lit. a) din Legea nr. 241/2005 când sursa impozabilă provine din activități infracționale - Raul 

Nestor, Curtea de Apel Ploiești; 

- Evaziunea fiscală și infracțiunile de corupție. Efectele evidențierii mitei în contabilitate -  

prof. univ. dr. Dragoș Pârgaru, Facultatea de Drept, Universitatea din București şi Adrian 

Rus, Transfer Pricing Leader, EY Romania;  

- Complexitatea schemelor infracționale de eludare fiscală - dr., jur. Ana-Maria Tatoiu, 

Facultatea de Științe Economice, Universitatea de Vest din Timișoara; 

- Analiza jurisprudenţei relevante folosind Inteligenţa Artificială - Gabriel 

Ungureanu, Director executiv, Wolters Kluwer România. 

 

Evenimentul a fost promovat din timp pe site-ul CAFR, fiind invitaţi să participe 

auditorii financiari interesaţi de acest domeniu atât de actual. 
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 DIN AGENDA CAFR 

▪ Activităţi în plan intern 

5. Webinarii gratuite organizate de CAFR 

5.1. Webinar cu tema „Noutăţi privind preţurile de transfer” 

12 iulie 2022 

În data de 12 iulie 2022, reprezentanţele CAFR de la Constanţa, Braşov, Cluj-Napoca şi 

Iaşi au organizat pentru auditorii financiari, un webinar cu tema „Noutăţi privind preţurile de 

transfer”. 

Participarea tuturor membrilor CAFR a fost gratuită. 

În cadrul webinarului, care s-a desfăşurat începând cu ora 15,00 la Constanţa şi Iaşi, 

respectiv ora 16,00 la Braşov şi Cluj-Napoca, au fost prezentate şi discutate următoarele 

subiecte, aferente temei: 

- Dezvoltări internaționale – impozitarea marilor corporații; 

- Dezvoltări locale – noua listă a marilor contribuabili, noul termen de pregătire a dosarului de 

prețuri de transfer în cazul contribuabililor mari. Desk-auditul și SAF-T-ul: cum vor influența modul 

de realizare a inspecțiilor fiscale?; 

- Fluxul procedural de la solicitarea dosarului de prețuri de transfer până la susținerea 

dosarului în instanță; 

- Inspecția fiscală a dosarului prețurilor de transfer. Documentarea pierderilor (probleme ale 

lanțurilor de aprovizionare, creșterea prețurilor materiilor prime, pierderi din exploatare). 

  

Prezentarea a fost realizată de Alina Andrei, Partener Taxe & Prețuri de transfer, 

Cabot Cabot Transfer Pricing, iar la finalul întâlnirii, domnia sa a răspuns întrebărilor 

formulate de participanţi, pentru clarificarea unor aspecte profesionale.  

  

5.2. Raportările nefinanciare - provocări pentru mediul de afaceri și profesie 

Webinar, 21 iulie 2022, Cluj-Napoca 

 

În data de 21 iulie a.c., Reprezentanța din Cluj-Napoca a CAFR, a organizat pentru 

auditorii financiari arondaţi, un webinar hibrid (atât fizic, la sediul reprezentanţei, cât şi 

online) cu participare gratuită, cu tema „Raportările nefinanciare-provocări pentru mediul de 

afaceri și profesie”, care a inclus următoarele subiecte: 

- Raportările nefinanciare – evoluție, necesitate, conținut, diferite cadre de raportare; 

- Implicațiile raportărilor nefinanciare obligatorii/voluntare pentru mediul de afaceri;  

- Raportările integrate; 

- Noua Directivă UE privind Raportarea sustenabilității de către companii; 

- Standarde de raportare ale sustenabilității; 

- Auditarea raportărilor nefinanciare; 

- Noi competențe profesionale în domeniul raportărilor nefinanciare. 
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Moderatorul evenimentului a fost prof. univ. dr. Emil Irimie Popa, membru al 

Consiliului CAFR, iar în calitate de lectori, au participat  prof. univ. dr. Adriana Tiron-Tudor, 

conf. univ. dr. Alin Dumitrescu, membru al Consiliului CAFR şi prof. univ. dr. Ovidiu 

Bunget. 

 

5.3. Fonduri nerambursabile anunțate pentru companii în următoarele 3 luni  

Webinar gratuit organizat de CAFR împreună cu  

REI FINANCE ADVISORS & REI INTERNATIONAL  

28 iulie 2022 

 

În data de 28 iulie 2022 CAFR şi REI FINANCE ADVISORS & REI INTERNATIONAL 

au organizat pentru auditorii financiari, un webinar cu participare gratuită, în cadrul căruia 

reprezentanţii  REI  FINANCE ADVISORS & REI INTERNATIONAL au prezentat informaţii 

utile privind „Fondurile nerambursabile anunțate pentru companii în următoarele 3 luni în valoare 

de peste 2,5 mld. Euro”. 

* 

* * 

REI FINANCE ADVISORS & REI INTERNATIONAL este un grup de firme de 

consultanţă specializate în elaborarea, implementarea şi monitorizarea proiectelor de 

investiţii atât pentru fonduri europene nerambursabile, cât şi pentru scheme de ajutor de stat. 

Misiunea REI FINANCE ADVISORS & REI INTERNATIONAL este de a asigura 

clienţilor depunerea unor proiecte complete şi corecte, ce respectă criteriile de eligibilitate 

impuse de finanţatori. 
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▪  Activităţi în plan internaţional 

6. Şedinţa Steering Group a Proiectului Educaţie Profesională Contabilă Europa 

(Professional Accountancy Education Europe – PAEE) 

5-6 iulie Paris, Franţa 

 

În intervalul 5-6 iulie 2022 iulie s-a desfăşurat la Paris, Franţa, şedinţa Steering Group a 

Proiectului Educaţie Profesională Contabilă Europa (Professional Accountancy Education 

Europe – PAEE), care a fost prima întâlnire în format fizic din ultimii doi ani. 

În cadrul întâlnirii s-au discutat probleme curente cu privire la funcţionarea 

proiectului dar şi acţiunile demarate la nivelul diferitelor grupuri de lucru ale organizaţiilor 

profesionale membre  pentru actualizarea procedurilor existente  şi  pentru creşterea 

vizibilităţii acestui proiect în cadrul UE. 

Camera Auditorilor Financiari din România, în calitate de membru cu drepturi depline 

al PAEE, a fost reprezentată la eveniment de Adriana Spiridon, şef Compartiment Admitere, 

Pregătire Continuă şi Stagiari şi de Adriana Lobdă. 

 

7. Eveniment comun EFRAG, EFAA și SME United 

8 iulie 2022 

 

În data de 8 iulie 2022 EFRAG, EFAA şi SME United, au organizat un eveniment 

comun, în cadrul căruia s-au discutat 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. 

Astfel, evenimentul a adus în discuție aspectele specifice legate de propunerile  CSRD 

(Corporate Sustainability Reporting Directive) cu implicații asupra întreprinderilor mici și 

mijlocii (Small and Mediun Enterprises - SMEs) și asupra practicienilor mici și mijlocii (Small 

and Medium Practitioners - SMPs). 

Întâlnirea a beneficiat de prezența CEO EFRAG - Saskia Slomp, Tom Dodd, DG 

FISMA, European Commission, Salvador Marín, President for SMEs, EFAA | EFRAG SR 

Board member. La panelul de discuţii au participat: Maria Alexiou, ESG Senior Advisor, 

TITAN Group | EFRAG PTF-RNFRO member | Chair BoD, CSR HELLAS; Octavie Vericel, 

Associated Accountant Expert, Cabinet QUOVIVE; Anabela Santos, Technical Advisor, 

Ordem dos Contabilistas Certificados; Luc Hendrickx, Director, SMEunited | EFRAG PTF-

ESRS and SR TEG member. 

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

Ciprian Teodor Mihăilescu, consilier al preşedintelui pentru probleme externe.  

De asemenea, au mai susținut prezentări: Lina Lemessiou, EFRAG Senior Manager 

Sustainability; Anne-Claire Ducrocq, Head of ESG Reporting team, BNP Paribas | EFRAG SR 

TEG member; Gemma Sanchez Danes, EFRAG SR Secretariat. 
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 DIN ACTIVITATEA UPLR 

8. Impozitarea echitabilă a veniturilor obţinute de către profesiile liberale 

 

Având în vedere ultimele modificări ale codului fiscal, în special cele privind 

impozitarea, care vor fi aplicate începând cu anul 2023, în data de 29 iulie a.c. a avut loc o 

întâlnire de lucru între Primul ministru al României, Nicolae Ciucă, preşedintele UPLR, conf. 

univ. dr. Gheorghe Ialomiţianu, reprezentanţi ai Consiliului Naţional al Întreprinderilor 

Private Mici şi Mijlocii din România (CNIPMMR) şi ai Ministerului Finanţelor Publice. 

În cadrul discuţiilor preşedintele UPLR alături de reprezentanţii CNIPMMR au 

solicitat găsirea unei soluţii, în aşa fel încât impozitarea veniturilor obţinute de către profesiile 

liberale să se facă în mod echitabil. 

În urma primei runde de discuţii s-a convenit înfiinţarea unui grup de lucru format 

din reprezentanţi ai MFP, ai UPLR şi din partea CNIPMMR pentru găsirea unei variante 

corecte de impozitare a veniturilor profesiilor liberale. 

 

 

 ACTUALITĂŢI INTERNAŢIONALE 

▪ Materiale informative, studii, opinii, articole 

9. Discuții SMP: Cum continuă micii practicieni să aducă valoare IMM-urilor  

Cyril Degrilart - CNCC și CSOEC Franța 

 

„În cadrul seriei noastre de știri despre SMP, am discutat cu Cyril Degrilart. 

Cyril conduce o firmă mică de contabilitate la Paris, care ajută IMM-urile să facă 

trecerea digitală. Cyril este membru al rețelei SME a Accountancy Europe, care 

reunește SMP din întreaga Europă pentru a-și informa strategia pentru IMM-uri.  

Ca tânăr practician, am mare încredere în viitorul profesiei. În ciuda faptului că 

automatizarea preia sarcinile convenționale de contabilitate, profesioniştii contabilii au 

multe motive să aștepte cu nerăbdare viitorul. Acest lucru este valabil mai ales pentru 

practicile contabile care au preluat conducerea în diversificarea serviciilor. Cum pot 

realiza acest lucru practicienii contabili mici și mijlocii (SMP)?  

De mai mult de 10 ani de când ajut IMM-urile să se digitalizeze am învățat 3 

lecții importante: Diversifică-ți abilitățile; Evoluează către un model de „misiune cu servicii 

complete”; Învață de la colegii tăi contabili.” 

 

Materialul complet îl puteţi citi aici 

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

 

 

 

 

 

https://www.accountancyeurope.eu/professional-matters/smp-talks-cyril-degrilart/
https://www.accountancyeurope.eu/
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10. Cum contribuie programul de conformitate pentru membrii IFAC la progresul în 

adoptarea standardelor 

                                         Material informativ IFAC 

În urmă cu aproape douăzeci de ani, Programul de conformitate pentru membrii IFAC 

a fost lansat pentru a încuraja organizațiile contabile din întreaga lume să lucreze cu membrii 

lor, autoritățile de reglementare, stabilitorii de standarde și alte părți interesate cheie pentru a 

consolida profesia, solicitând acțiuni specifice pentru a sprijini profesia contabilă. Prin 

intermediul programului, membrii și asociații IFAC îmbunătățesc calitatea profesiei contabile 

prin adoptarea și sprijinirea implementării standardelor internaționale de audit și asigurare, 

educație, etică și independență , raportare financiară și standarde de contabilitate din sectorul 

public . De asemenea, acestora li se cere să opereze sau să sprijine mecanisme solide de 

asigurare a calității și de investigare și disciplinare. 

Cerințele IFAC pentru membri sunt codificate în Declarațiile privind obligațiile de 

membru (SMO) – un cadru clar de cerințe aplicabile la nivel global. SMO-urile sunt 

recunoscute ca repere internaționale pentru organizațiile profesionale de contabilitate (PAO) 

credibile și de înaltă calitate, care se concentrează și au expertiza necesară pentru a servi 

interesul public și a satisface cerințele pieței. Cerințele IFAC sunt frecvent menționate în 

Rapoartele Băncii Mondiale privind respectarea standardelor și codurilor – Contabilitate și 

audit și, cel mai recent, Programul de conformitate pentru membri a fost inclus de 

Parteneriatul organizațiilor internaționale pentru o reglementare eficientă al OCDE ca un 

exemplu de implementare a reglementărilor internaționale.  

Participarea la Programul de conformitate pentru membri este o componentă 

obligatorie a calității de membru IFAC, dar această calitate, în sine, este voluntară. Influența 

globală pozitivă, recunoașterea și succesele Programului de conformitate pentru membri se 

datorează în mare parte mai multor factori”. 

 

Materialul integral se găseşte aici 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.iaasb.org/
https://education.ifac.org/index.html
http://www.ethicsboard.org/
https://www.ifrs.org/issued-standards/list-of-standards/
http://www.ipsasb.org/
http://www.ipsasb.org/
https://www.ifac.org/knowledge-gateway/supporting-international-standards/publications/statements-membership-obligations-1-7
https://www.ifac.org/knowledge-gateway/supporting-international-standards/publications/statements-membership-obligations-1-7
https://www.worldbank.org/en/programs/rosc
https://www.worldbank.org/en/programs/rosc
https://www.oecd.org/governance/better-international-rulemaking/compendium/practices/strengtheningimplementationofinstruments/
https://www.oecd.org/governance/better-international-rulemaking/compendium/practices/strengtheningimplementationofinstruments/
https://www.ifac.org/knowledge-gateway/developing-accountancy-profession/discussion/how-ifac-member-compliance-program-drives-progress-standards-adoption
https://www.ifac.org/
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 NOUTĂŢI EDITORIALE 

11. Revista Audit Financiar nr. 3/2022 

 

Din sumar: „Implicaţii ale rotaţiei auditorilor asupra raportării în auditul 

financiar”; „Analiza influenţei reglementărilor contabile şi de audit asupra deciziilor 

privind strategiile de creştere externă din industria din România”; „Evoluţia 

onorariilor de audit – perspectivă asupra riscurilor auditorilor”; „Impactul raportului 

extins de audit asupra părţilor interesate”; „Studiu bibliometric privind negocierile 

auditor-client”; „Influenţa unor caracteristici ale companiilor cotate asupra presiunii 

fiscale”; „Navigând prin lumea digitală – Impactul asupra noii lumi a muncii, o 

perspectivă multigen”. 

 

 
 

 

Revista este accesibilă, cu titlu gratuit, pe site-ul CAFR la secţiunea Publicaţii 

https://auditfinanciar.cafr.ro/2022/07/21/numarul-167/. 
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