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 ŞTIRILE EDIŢIEI 

1. Ordinul președintelui Autorității pentru Supravegherea Publică a Activității de Audit 

Statutar nr. 356 din 19 august 2022 

 

În Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 826 din 23.08.2022, a fost publicat 

Ordinul președintelui Autorității pentru Supravegherea Publică a Activității de Audit 

Statutar nr. 356 din 19 august 2022 pentru modificarea Normelor privind formarea 

profesională continuă a auditorilor financiari, aprobate prin Ordinul preşedintelui Autorităţii 

pentru Supravegherea Publică a Activităţii de Audit Statutar nr. 90/2018. 

 

MOF nr. 826/23.08.2022 este publicat pe site-ul CAFR la rubrica Legislaţie naţională şi 

poate fi accesat aici. 

 

2. 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. 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.cafr.ro/wp-content/uploads/2022/08/ORDIN-ASPAAS-356-din-19-august-2022-privind-formarea-profesiona.pdf
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3. Noul site al Camerei Auditorilor Financiari din România 

pentru cariere în domeniul auditului financiar - JobsAudit 

 

Începând cu data de 11 august 2022, vă invităm să accesaţi noul site al Camerei 

(complet gratuit) pentru cariere în domeniul auditului financiar - https://jobsprofesieaudit.ro. 

Acest site - https://jobsprofesieaudit.ro - este deschis tuturor persoanelor fizice şi 

persoanelor juridice care sunt în căutarea sau oferă un loc de muncă în domeniul auditului 

financiar.  

Pe această cale, dorim să aducem mai aproape familia auditorilor financiari din 

România, făcând legătura între societățile din domeniu și persoanele care doresc să își 

construiască o carieră de succes alături de profesioniștii din România. 

Pentru Ofertele de muncă este disponibil formularul: 

https://jobsprofesieaudit.ro/posteaza-job/.  

Prin platforma noastră  https://jobsprofesieaudit.ro ne străduim să reducem 

semnificativ timpul de căutare a unui loc de muncă sau a unui viitor angajat în domeniul 

auditului financiar. 

Pentru orice informații suplimentare, vă rugăm să ne contactați aici: 

https://jobsprofesieaudit.ro/contact. 

 

4. Noutăți privind standardele de sustenabilitate 

Poziţia Acountancy Europe în consultarea privind Standardele Europene de Raportare 

privind Sustenabilitatea 

 Accountancy Europe ia în considerare propunerea Directivei pentru Raportarea 

Sustenabilă (the Corporate Sustainability Reporting Directive – CSRD) și îşi comunică poziția 

în consultarea solicitată de EFRAG. 

 Informarea emisă de Accountancy Europe în data de 29 iulie 2022, evidențiază totala 

sa deschidere pentru abordarea CSRD privind cerințele de raportare  a impactului condițiilor 

de sustenabilitate asupra mediului de afaceri și considerentele față de propunerea EFRAG 

(European Financial Reporting Advisory Group) în contextul Propunerii pentru ESRS 

(European Sustainability Reporting Standards). 

  

Pentru consultarea materialelor vă invităm să accesaţi următoarele link-uri: 

 

https://www.accountancyeurope.eu/consultation-response/efrag-ptf-esrs-exposure-

drafts-on-european-sustainability-reporting-standards/ 

 

https://www.accountancyeurope.eu/consultation-response/letter-to-commissioner-

mcguinness-on-draft-esrs-issued-by-efrag-ptf-esrs/ 

https://jobsprofesieaudit.ro/
https://jobsprofesieaudit.ro/
https://jobsprofesieaudit.ro/posteaza-job/
https://jobsprofesieaudit.ro/
https://jobsprofesieaudit.ro/contact
https://www.accountancyeurope.eu/consultation-response/efrag-ptf-esrs-exposure-drafts-on-european-sustainability-reporting-standards/
https://www.accountancyeurope.eu/consultation-response/efrag-ptf-esrs-exposure-drafts-on-european-sustainability-reporting-standards/
https://www.accountancyeurope.eu/consultation-response/letter-to-commissioner-mcguinness-on-draft-esrs-issued-by-efrag-ptf-esrs/
https://www.accountancyeurope.eu/consultation-response/letter-to-commissioner-mcguinness-on-draft-esrs-issued-by-efrag-ptf-esrs/
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 INFORMATIV PROFESIONAL 

5. Constatări rezultate în urma inspecțiilor de calitate 

desfăşurate de CMCCCP în primul semestru al anului 2022 şi 

recomandări pentru auditori cu privire la principalele obligațiile stipulate în 

legislația din domeniul prevenirii şi combaterii spălării banilor şi finanțării 

terorismului 

Ca urmare a inspecţiilor de calitate desfăşurate de Compartimentul Monitorizare, 

Control, Competenţă şi Cercetare profesională (CMCCCP) din cadrul CAFR, desfăşurate în 

primul trimestru al anului curent, pe site-ul Camerei  au fost publicate constatările şi 

recomandările formulate cu privire la principalele obligaţii stipulate în legislaţia din 

domeniul prevenirii şi combaterii spălării banilor şi finanţării terorismului.  

 

Astfel, documentul include următoarele capitole principale: 

 

A. Constatări rezultate în urma inspecțiilor de calitate desfăşurate de CMCCCP în 

primul semestru al anului 2022 

I. Aria de cuprindere a inspecțiilor de calitate. 

II. Constatările şi rezultatele inspecţiilor de calitate efectuate în primul semestru al 

anului 2022, ca urmare a verificării respectării de către auditorii financiari 

inspectaţi a legislaţiei în domeniul prevenirii şi combaterii spălării banilor şi 

finanţării terorismului. 

 

B. Recomandări pentru auditori cu privire la principalele obligații stipulate în 

legislația în domeniul prevenirii şi combaterii spălării banilor şi finanţării 

terorismului 

 

Alte informații utile: 

*Etapele obținerii unui cont în Sistemul Electronic de Transmisie Date (SETD): 

- Accesarea Sistemul Electronic de Transmisie Date (SETD) la adresa 

https://raportare.onpcsb.ro; 

- Completarea datelor în pagina de înregistrare; 

- Tipărirea solicitării de alocare a contului de utilizator – pag. 1 din formularul generat, 

semnarea si stampilarea documentului; 

- Transmiterea la ONPCSB a formularului semnat și ștampilat, în original prin poștă, 

curier sau e-mail; 

- Comunicarea de către ONPCSB a parolei de acces prin e-mail. 

 

Materialul integral şi recomandările se găsesc aici 

 

 

https://raportare.onpcsb.ro/
https://www.cafr.ro/wp-content/uploads/2022/08/Material-site-constatari-inspectii-semestrul-I-2022-10.08.2022-actualizat.pdf


 

 

 

Page | 5 

   

 

6. Oferta de toamnă a Institutului Bancar Român privind cursurile  

cu tematică financiar-bancară  

Septembrie 2022  

 Institutul Bancar Român vă prezintă oferta de toamnă privind cursurile cu tematică 

financiar – bancară care vor fi organizate în luna septembrie. 

 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 ). 

 

 DIN AGENDA CAFR 

▪ Activităţi în plan intern 

7. Conferinţa de închidere a proiectului  

„Consolidarea capacităţii Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală de a susţine 

iniţiativele de modernizare” 

9 august 2022 

 

În data de 9 august 2022, s-a desfăşurat Conferinţa de închidere a proiectului 

„Consolidarea capacității Agenției Naționale de Administrare Fiscală de a susține inițiativele de 

modernizare", organizată de ANAF. 

Proiectul a vizat implementarea Fișierului Standard de Audit pentru Taxe - SAF-T.   

Agenda evenimentului a inclus următoarele: 

- Cuvântul de deschidere - Adrian Câciu, ministrul finanţelor; 

- Rolul proiectului în cadrul strategiei digitale a instituţiei - Lucian Ovidiu Heiuş, 

preşedinte ANAF; 

- Perspectiva de business – subiect susţinut de reprezentanţi ai mediului privat; 

- Dezbateri privind aşteptările participanţilor; 

- Aprecieri finale. 

Camera Auditorilor Financiari din România a fost reprezentată la Conferinţă de 

Adrian Popescu, preşedinte. 

* 

* * 

SAF-T constituie unul dintre proiectele strategice ale Agenţiei în cadrul procesului de 

digitalizare, având în vedere rolul important al acestuia în asigurarea unui tratament echitabil 

tuturor contribuabililor şi standardizării modului de raportare, în scopul unei bune 

guvernanţe a administrării fiscale. 
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 ACTUALITĂŢI INTERNAŢIONALE 

▪ Materiale informative, studii, opinii, articole 

8. Răspunsul EFAA la Consultarea Publică a EFRAG cu privire la primul set de proiect de 

ESRS 

Material EFAA 

EFAA, în calitate de voce unică a practicilor contabile mici și mijlocii, a răspuns la 

consultarea publică menţionată, concentrându-se pe impactul și implicațiile pentru IMM-uri 

și SMP. Prin urmare, EFAA a răspuns la majoritatea secțiunii 1, la toate secțiunile 2 și la 

niciuna dintre secțiunile 3.  

Scrisoarea însoțitoare trimisă comisarului McGuinness evidențiază argumentele cheie 

ale EFAA cu privire la: durabilitate; capacitatea IMM-urilor și a SMP-urilor; proporționalitate; 

materialitate; limita de raportare și lanțul valoric; prioritizare și introducere progresivă; 

interoperabilitate cu standardele globale; standarde de durabilitate pentru IMM-uri. 

 

Răspunsurile EFAA le găsiţi aici 

Sursa: https://efaa.com/ 

 
 

9. IFAC lansează un nou centru de resurse pentru a crește contribuțiile profesioniştilor 

contabili în calitate de lideri de afaceri și parteneri de valoare 

Material IFAC 

 

Ca factori cheie ai organizațiilor de succes, căile de carieră deschise 

profesioniștilor contabili acoperă afaceri și sectorul public într-o varietate de roluri 

financiare și comerciale. Pe măsură ce transformările digitale și de sustenabilitate 

progresează la nivel internațional, profesioniștii contabili au oportunitatea de a-și spori 

contribuțiile strategice ca lideri și parteneri de valoare. 

Noua colecție de resurse a IFAC, Professional Accountants as Business Leaders și 

Value Partners, explorează modul în care profesioniștii contabili pot fi lideri pregătiți 

pentru viitor, cunoscători de date care conduc sustenabilitatea. Aceste materiale au 

scopul de a ajuta la înțelegerea provocărilor și oportunităților în diferite roluri ca lideri 

financiari și de afaceri, manageri de risc și analiști și în roluri comerciale mai largi, 

inclusiv în managementul achizițiilor și al lanțului de aprovizionare. 

Componentele noului centru de resurse includ: Integrarea durabilității în afaceri 

CFO și funcție de finanțare pregătită pentru viitor; Date și digitalizare - Studii de caz 

de la o varietate de entități din întreaga lume, precum și multe altele. 

 

Pentru toate informaţiile click aici 

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

 

https://efaa.com/wp-content/uploads/2022/08/20220802_EFAAResponsetoED_ESRS_Survey-OFFICIALSUBMISSION.pdf
https://efaa.com/
https://www.ifac.org/knowledge-gateway/preparing-future-ready-professionals/discussion/professional-accountants-business-leaders-and-value-partners-ifac-content-series
https://www.ifac.org/
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10. Transformare digitală și inovare în audit: perspective dintr-o revizuire a cercetării 

academice 

Material IFAC 

 

În 2021, Consiliul pentru Standarde Internaționale de Audit și Asigurare (IAASB) a 

solicitat membrilor Asociației Internaționale pentru Educație și Cercetare în Contabilitate 

(IAAER) să efectueze o analiză a literaturii care examinează transformarea digitală în cadrul 

auditului extern. Revizuirea a fost menită să informeze inițiativele IAASB de stabilire a 

standardelor legate de utilizarea tehnologiei în misiunile de audit. 

În acest context, în ianuarie 2022, a fost publicată, în detaliu, lucrarea intitulată „The 

Effects of Person-Specific, Task, and Environmental Factors on Digital Transformation and Innovation 

in Auditing: A Review of the Literature”, pregătită de Dereck Barr-Pulliam, Helen Brown-

Liburd și Ivy Munoko, material care include concluziile studiului.  

Articolul privind „Transformarea digitală” prezintă câteva dintre perspectivele pe care 

IAASB le-a reliefat în urma revizuirii acestei cercetări și a discutării acesteia cu autorii 

lucrării. 

Utilizarea tehnologiei într-un audit continuă să evolueze și, prin examinarea literaturii 

relevante publicate în ultimii 20 de ani, sunt prezentate perspectivele privind tendințele în 

evoluție și traiectoria transformării digitale în audit. 

 

Pentru consultarea materialului integral click aici 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.ifac.org/knowledge-gateway/supporting-international-standards/discussion/digital-transformation-innovation-auditing-insights-review-academic-research
https://www.ifac.org/

