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 ŞTIRILE EDIŢIEI 

1. Rezultatele finale ale testului de verificare a cunoștințelor pentru accesul la stagiu 

sesiunea septembrie 2022 

 

După cum aţi fost informaţi, în data de 9 septembrie s-a desfăşurat testul de acces la 

stagiu organizat de către CAFR. 

În urma procesului de soluționare a contestațiilor aferente testului de verificare a 

cunoștințelor pentru accesul la stagiu, sesiunea septembrie 2022, nu s-au identificat situații 

care să necesite modificarea notelor de dinainte de contestații. 

Pentru rezultatele finale ale testului: click aici. 

 

2. Subiecte pentru verificarea cunoștințelor în vederea susținerii examenului de 

competență profesională - Publicaţie editată de CAFR 

 

Camera Auditorilor Financiari din România vine în sprijinul candidaților care au 

finalizat stagiul în audit financiar și doresc să susțină examenul de competență profesională 

organizat de CAFR, în baza delegării de la ASPAAS, şi le pune la dispoziţie publicația 

„Subiecte pentru verificarea cunoștințelor în vederea susținerii examenului de competență 

profesională”. 

Modelele de subiecte și rezolvările aferente au menirea de a familiariza viitorii 

candidați cu domeniile de studiu aferente examenului de competență profesională. 

Publicația poate fi achiziționată de la sediul central al CAFR din Bucureşti, de la sediile 

reprezentanțelor regionale, cât și în format electronic de aici. 

 

 
 

Vom reveni ulterior cu mai multe informații privind organizarea examenului de 

competență profesională. 

 

https://www.cafr.ro/wp-content/uploads/2022/09/Rezultate-anonimizate-Test-acces-2022.pdf
https://epl.ro/q/Mm42p5E0VleNmnzB0wCGfQel5t3sFMk=
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3. Data limită pentru achitarea cotizaţiilor către CAFR a fost 30 septembrie 2022 

 

Potrivit prevederilor Hotărârii Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 

35/2014 privind aprobarea cotizațiilor și taxelor pentru membrii Camerei Auditorilor Financiari din 

România, persoane fizice și firme de audit, și pentru membrii stagiari în activitatea de audit financiar, 

cu modificările și completările ulterioare, 30 septembrie 2022 a reprezentat data limită pentru: 

 

1. Achitarea avansului cotizației variabile pentru anul 2022 pentru auditorii 

financiari și firmele de audit. 

Cotizația variabilă sub formă de avans pentru anul 2022 se calculează asupra 

onorariilor încasate până la data de 30 iunie 2022, mai puțin sumele care au fost cedate 

subcontractorilor și colaboratorilor, auditori financiari sau firme de audit, membri ai Camerei, 

cu obligația menționării ulterioare a sumelor respective și a beneficiarilor acestora în Raportul 

anual de activitate, cu termen de depunere 15 februarie 2023. 

2. Achitarea celei de-a doua tranșe a cotizației fixe aferente anului 2022 pentru 

auditorii financiari și firmele de audit, astfel: 

a). membri activi – 380 lei (780 lei/an); 

b). membri activi fără activitate în anul 2021, conform declarației depuse la Cameră, la 

termenul stabilit prin reglementările Camerei și, care nu sunt asociați sau administratori sau 

angajați într-o firmă de audit membră a Camerei sau care nu dețin o funcție în structurile 

alese ale Camerei – 200 lei (500 lei/an); 

c). membri non-activi – 190 lei (390 lei/an); 

d). membri activi cu calificativ B,C,D (calificativ obținut în anul 2021) – 380 lei (1180 

lei/an); 

e). membri non-activi cu calificativ B,C,D (calificativ obținut în anul 2021) – 190 lei (790 

lei/an); 

f). firme de audit cu calificativ B,C,D (calificativ obținut în anul 2021) – 150 lei (1150 

lei/an) 

Plata cotizațiilor se poate face la Sediul Camerei din București, la sediile 

reprezentanțelor regionale ale CAFR (Iași, Brașov, Cluj, Timișoara, Constanța) sau în 

următoarele conturi bancare: 

• Banca: ING Bank   

 IBAN: RO84 INGB 0001 0081 8692 8910 

• Banca: BCR Sucursala Libertăţii  

  IBAN:  RO09 RNCB 0069 0076 6442 0001 

Cod fiscal: 12 13 70 45 

 

Pentru informații suplimentare puteți contacta Compartimentul servicii și asistență 

membri sau Reprezentanțele regionale. 
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 INFORMATIV PROFESIONAL 

4. Oferta de toamnă a IBR privind cursurile cu tematică financiar-bancară 

 

Stimaţi colegi, 

Vă prezentăm oferta de toamnă a cursurilor cu tematică financiar-bancară, organizate 

de Institutul Bancar Român (IBR). 

 

 

Vă reamintim că 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/2022/09/Oferta-flyer-cursuri-sept-dec-2022.pdf
https://www.cafr.ro/wp-content/uploads/2022/09/Oferta-flyer-cursuri-sept-dec-2022.pdf
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 DIN AGENDA CAFR 

▪ Activităţi în plan intern 

5. Reuniunea Consiliului Consultativ al Academiei de Studii Economice din Bucureşti 

7 septembrie 2022, Bucureşti 

 

În data de 7 septembrie a.c. a avut loc reuniunea Consiliului Consultativ al ASE, care a 

inclus în agenda de lucru următoarele subiecte: 

1. Informare privind activitatea desfăşurată de la ultima întâlnire; 

2. Pregătirea aniversării a 110 ani de la înființarea universității: evenimente, acțiuni, 

sponsorizări; 

3. Teme de cercetare pentru doctorat şi proiecte de cercetare propuse şi susţinute de 

mediul de afaceri. 

În calitate de membru al acestui Consiliu şi susţinător permanent al mediului academic 

de profil, Camera Auditorilor Financiari din România a participat la acest eveniment, fiind 

reprezentată de Adrian Popescu, preşedinte. 

 

6. Ziua Evaluatorului 2022 

9 septembrie 2022, Bucureşti 

 

În acest an, ANEVAR a împlinit 30 de ani de la înfiinţare şi, a marcat această 

aniversare prin organizarea unui eveniment festiv, ocazie cu care s-a sărbătorit şi „Ziua 

Evaluatorului”.  

Manifestaţia care s-a desfăşurat la Teatrul Național din București, a inclus conferința 

cu tema „Profesia de evaluator la 30 de ani”, precum și Gala Premiilor ANEVAR. 

Pe parcursul conferinței au fost prezentate teme de actualitate din cadrul profesiei de 

evaluator (exemplu: evaluarea pentru impozitare și studiile de piață prevăzute de art. 111 din 

Codul Fiscal) și au fost trecute în revistă momente despre trecutul, prezentul și viitorul 

ANEVAR prin intervenții ale unor personalități care au contribuit la dezvoltarea profesiei în 

România. 

La cea de-a șaptea ediţie a Galei Premiilor ANEVAR, au fost decernate următoarele 

categorii de premii: 

 Premiul ”Alexandru Gheorghiu” 

 Premiul pentru colaborarea remarcabilă cu ANEVAR 

 Premiul pentru sprijinirea profesiei de evaluator 

 Premiul pentru o carieră de valoare 

 Premiul ”Sorin Stan” 

Invitată să participe la eveniment, Camera Auditorilor Financiari din România a fost 

reprezentată de către Filip Stoica, membru al Consiliului. 

 



 

 

Page | 6 

   

 

7. Deschiderea oficială a anului universitar 2022-2023 la Academia de Studii Economice din 

Bucureşti 

26 septembrie 2022 

  

În data de 26 septembrie a.c. Academia de Studii Economice din Bucureşti a 

deschis porţile noului an universitar 2022-2023, marcând evenimentul prin festivităţi 

organizate cu acest prilej. 

„Începem un nou an universitar în circumstanțe la fel de complexe, ca și în ultimii ani, 

dar experiența dobândită de noi toți, unele îmbunătățiri ale tabloului societal general, precum și 

determinarea fermă de a menține și îmbunătăți calitatea activităților noastre ne fac optimiști și 

ne obligă să găsim cele mai bune soluții pentru membrii comunității noastre universitare”, se 

arată în mesajul comun adresat cu ocazia deschiderii noului an universitar de către 

rectorul ASE, prof. univ. dr. Nicolae Istudor și președintele Senatului Universitar, 

prof. univ. dr. Dumitru Miron. 

În contextul colaborării şi sprijinului permanent acordate de organismul nostru 

profesional învăţământului academic din domeniu, Camera Auditorilor Financiari din 

România a fost reprezentată la evenimentul de deschidere a anului universitar 

organizat de Facultatea de Contabilitate şi Informatică de Gestiune de preşedintele 

Adrian Popescu.  

8. Webinarii profesionale gratuite organizate de CAFR 

27-29 septembrie 

 

În perioada 27-29 septembrie CAFR a organizat, prin grija Grupului de lucru privind 

„Raportarea informațiilor nefinanciare (NFI) și de sustenabilitate”, două webinarii, cu 

participare gratuită. 

 

Agenda întâlnirilor de lucru a inclus următoarele subiecte:  

 

1) Webinarul privind „Sustenabilitatea – Aspecte practice”, s-a desfăşurat în data de 

27 Septembrie 2022 şi a avut în vedere discutarea unor aspecte legate de schimbările 

legislative privind raportarea informațiilor nefinanciare în contextul Directivei privind 

Raportarea Corporativă privind Sustenabilitatea (Corporate Sustainability Reporting 

Directive), inclusiv implicațiile legate de taxonomie, responsabilitățile și abordarea de către 

auditorul financiar a Standardului privind sustenabilitatea. Prezentările au fost susținute de 

reprezentanți ai autorităților de reglementare și ai profesiei, și au avut ca scop înțelegerea 

noilor reglementări, a perspectivelor și a provocărilor profesiei în perioadele viitoare în 

contextul subiectelor abordate. 

2) Webinarul privind „Implicațiile schimbărilor legislative actuale în ceea ce privește 

Guvernanța Corporativă", s-a desfăşurat în data de 29 Septembrie 2022 şi a avut în vedere 

discutarea unor aspecte legate de rolul guvernanței corporative în mediul de afaceri, rolul și 
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răspunderea profesională a auditorilor financiari implicați în acest sistem. Acest eveniment a 

fost susținut de reprezentanți ai celor mai mari firme de audit, dar și de autorități de 

reglementare, şi a avut ca obiectiv concentrarea discuţiilor pe principiile de guvernanță 

corporativă și abordarea responsabilităților auditorilor financiari care fac parte din comitetele 

de audit.   

 

 

9. Întâlnirile reprezentanţilor CAFR cu echipa de evaluatori Moneyval 

21 septembrie - 04 octombrie 2022 

 

În prezent, România se află în Runda a V-a de Evaluare Mutuală a Comitetului de 

experţi pentru evaluarea măsurilor de combatere a spălării banilor și finanțării terorismului 

MONEYVAL din cadrul Consiliului Europei, pe parcursul căreia este evaluată atât 

conformitatea sistemul național de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării 

terorismului cu principalele standarde internaționale în domeniu – Recomandările FATF și 

dreptul unional, cât și eficacitatea punerii în aplicare a acestor standarde. 

În acest context, în perioada 21 septembrie-04 octombrie 2022 la Bucureşti, se 

desfăşoară una dintre etapele procesului de evaluare, respectiv vizita la fața locului, iar 

Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor (ONPCSB), în calitate de 

coordonator tehnic al sistemului de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării 

terorismului din România a solicitat autorităților şi organismelor de auto-reglementare din 

România, implicate în sistemul de prevenire şi combatere a spălării banilor, să îşi desemneze 

reprezentanți care să participe la întâlnirile cu Comitetul de evaluatori Moneyval. 

Camera Auditorilor Financiari a fost reprezentată la aceste întâlniri de către Rodica 

Iacob, şef Compartiment Monitorizare, Control, Competență şi Cercetare Profesională şi de 

Alexandru Rădoi, inspector principal în cadrul aceluiaşi compartiment.  

Evaluatorii au solicitat informații şi lămuriri cu privire la cadrul instituţional, legislaţia 

relevantă de combatere a spălării banilor şi finanţării terorismului, regulamente, ghiduri, 

metodologie de monitorizare, precum şi alte cerinţe şi sisteme de reglementare în vigoare 

pentru combaterea spălării banilor şi a finanţării terorismului prin intermediul instituţiilor,  al 

profesiilor liberale şi afacerilor non-financiare desemnate (DNFBP), şi au avut în vedere 

examinarea modalității de implementare şi a eficienţei tuturor sistemelor instituite în 

domeniu. 
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▪ Activităţi în plan internaţional 

10. Al 77-lea Congres al Ordinului Experților Contabili din Franța 

 Paris, 28-30 septembrie 2022 

 

O reală tradiție în rândul evenimentelor de prestigiu organizate de organismele 

profesionale, cel de-al 77-lea Congres al Ordinului Experților Contabili din Franța (OEC) s-a 

desfășurat în perioada 28-30 septembrie 2022, la Paris, Franța, cu tema ”Expertul contabil în 

centrul societății”. 

 

 

 

Congresul din acest an a reunit peste 6.500 de participanți, profesioniști contabili din 

Franța și invitați internaționali şi, s-a derulat în jurul ideii de dezvoltare durabilă și a rolului 

central pe care expertul contabil îl are în inima societății. A fost, de asemenea, primul Congres 

eco-responsabil, în care grija pentru mediul înconjurător și reducerea deșeurilor au ocupat un 

rol central. 

Delegația Camerei Auditorilor Financiari din România care a luat parte la acest 

eveniment a fost compusă din: prof. univ. dr. Liliana Ionescu-Feleagă, vicepreședinte al 

Consiliului, Daniela Ștefănuț, p. secretar general și Adriana Spiridon, şef CAPCS/CMCRI.  

Printre invitații de marcă la acest eveniment, îi putem menționa pe Olivia Gregoire - 

Ministru delegat responsabil de întreprinderile mici și mijlocii, comerț, artizanat și turism, 

Bruno Le Maire - Ministru al Economiei, Finanțelor și Suveranității industriale și numerice, 

Michel Barnier - om politic francez, ministru de mai multe ori, comisar european de 2 ori, 

negociator șef din partea Uniunii Europene în cadrul Brexit, Lionel Canesi - președinte al 

Consiliului Național al Ordinului Experților Contabili din Franța și Yannick Ollivier - 

președinte al Companiei Naționale a Auditorilor (CNCC) din Franța.  
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 DIN ACTIVITATEA UPLR 

11. Ziua Evaluatorului – 30 de ani de evaluare în România  

9 septembrie 2022 

 

În data de 9 septembrie a.c. ANEVAR a sărbătorit 30 de ani de la înfiinţarea Asociaţiei 

şi de la naşterea profesiei de evaluator în România. 

„Ziua Evaluatorului” a fost un eveniment deosebit prin emoţia celebrării a trei decenii 

de valoare în profesia de evaluator din România.  

Aniversarea a fost sărbătorită alături de membrii organizaţiei, de invitaţi şi de 

preşedinţii care au condus organizaţia începând cu anul 1992, precum: Gheorghe Bădescu, 

Adrian Crivii, Mihail Bojincă, Adrian Vascu, Filip Stoica, Daniel Manaţe, Dana Ababei, 

Sorin Petre, actualul preşedinte Radu Timbu şi viitorul preşedinte Adrian Popa Bochi.  

La conferinţa organizată cu această ocazie, având drept temă „Profesia de evaluator la 

30 de ani”, urmată de Gala Premiilor ANEVAR, a participat şi preşedintele UPLR, conf. univ. 

dr. Gheorghe Ialomiţianu, care în deschiderea lucrărilor a menţionat: „ANEVAR este una 

dintre cele mai importante organizaţii din România care a deschis drumul profesiilor liberale. Vă felicit 

pentru activitatea profesională în interesul public, în decursul celor 30 de ani, dar mai ales în ultima 

perioadă, afectată de criză, când aţi reuşit să vă adaptaţi rapid la noile condiţii. În acelaşi timp, vă 

mulţumesc pentru activitatea depusă în scopul dezvoltării profesiilor liberale şi a consolidării 

independenţei în exercitarea acestora. Nu în ultimul rând, vreau să precizez că, în perioada următoare 

unul dintre obiectivele principale ale UPLR este apărarea independenţei tuturor profesiilor liberale, 

precum şi creşterea profesionalismului.” 

 

 
 

Toate detaliile privind evenimentul se găsesc la următorul link: 

https://www.uplr.ro/uplr/comunicate/comunicat%20UPLR%20-%20ANEVAR.pdf 

https://www.uplr.ro/uplr/comunicate/comunicat%20UPLR%20-%20ANEVAR.pdf
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 ACTUALITĂŢI INTERNAŢIONALE 

▪ Materiale informative, studii, opinii, articole 

12. Profesioniştii contabili și etica: promovarea încrederii în sectorul public 

Paul Gisby, Accountancy Europe & IPSASB CAG 

Succesul politicilor publice poate fi măsurat prin disponibilitatea cetățenilor de 

a respecta regulile. De aceea, încrederea în guverne este atât de crucială. Crizele 

globale recente, cum ar fi pandemia, războiul din Ucraina și urgența climatică, toate au 

dus la răspunsuri guvernamentale puternice pentru a proteja cetățenii și 

întreprinderile din sectorul privat. Cu toate acestea, aproape două treimi dintre cei 

chestionați în Edelman Trust Barometer 2022 credeau că liderii guvernamentali 

încearcă în mod deliberat să inducă în eroare oamenii minţind sau exagerând. Această 

scădere a încrederii în guvern este alarmantă, iar reconstruirea acesteia este urgentă. 

Contabili din sectorul public au un rol important de jucat în a ajuta la refacerea 

încrederii în organismele publice prin multiplele lor roluri în sectorul public, care 

includ: pregătirea informațiilor financiare utilizate pentru bugetul intern și în scopuri 

de stabilire a costurilor și pregătirea informațiilor financiare publicate pentru uzul 

părților interesate externe, pregătirea de informații nefinanciare, inclusiv raportarea 

performanței și, din ce în ce mai mult, raportarea privind problemele de durabilitate, 

sociale și de guvernanță. De asemenea, o altă cale pentru restabilirea încrederii o 

reprezintă şi auditul intern pentru a testa eficacitatea controalelor interne, a verifica 

fiabilitatea și acuratețea informațiilor financiare și pentru a oferi informații și 

previziuni bazate pe date, ajutându-și organizația să facă față provocărilor și să 

formuleze politici auditul extern, jucând un rol vital în instituțiile supreme de audit 

prin evaluarea situațiilor financiare și respectarea regulilor de guvernare ale entităților 

din sectorul public. Din ce în ce mai mult, contabilii sunt folosiți pentru a evalua 

eficacitatea și eficiența politicilor și programelor. 

 

Pentru materialul integral: click aici 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.accountancyeurope.eu/professional-matters/accountants-and-ethics-promoting-trust-in-the-public-sector/
https://www.accountancyeurope.eu/
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13. Ritmul schimbării pentru raportarea de sustenabilitate este extrem de rapid şi este 

nevoie de colaborare în cadrul profesiei 

 

 

Profesioniştii contabili sunt cei mai bine poziționați pentru a furniza servicii legate de 

sustenabilitate atât ca pregătitor, cât și ca asigurare. Multe dintre abilitățile și competențele 

necesare pentru a utiliza în mod eficient standardele și cadrele de durabilitate sunt deja în 

setul de instrumente al profesioniștilor contabili de astăzi. Sunt necesare cunoștințe 

suplimentare pentru a ne echipa pe deplin dar, cu toate acestea, urmărirea acestor cunoștințe 

nu ar trebui să fie diferită de mutarea în orice industrie nouă, a unei fuziuni sau achiziții 

pentru prima dată alături de toate complexitățile generate. 

Mai multe organizații profesionale de contabilitate au dezvoltat deja sau sunt în curs 

de a dezvolta cursuri și certificări pentru a-şi ajuta membrii și profesia să dobândească aceste 

cunoștințe.  

Cursurile și certificările enumerate mai jos sunt printre cele care vor ajuta la 

accelerarea ritmului colectiv de dobândire a cunoștințelor în materie de durabilitate.  

 

Pentru materialul integral şi restul detaliilor: click aici 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.ifac.org/knowledge-gateway/contributing-global-economy/discussion/remaining-relevant-opportunities-expand-your-sustainability-know-how
https://www.ifac.org/
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 NOUTĂŢI EDITORIALE 

14. Revista Practici de Audit nr. 3/2022 

 

Sumarul acestui număr include următoarele articole de interes: „Educaţia şi 

formarea tinerilor în domeniul auditului financiar”; „Profesia de audit din Ucraina – eforturi 

de integrare şi recunoaştere internaţională”; „Profesia de auditor financiar – o privire de 

ansamblu în contextul actual”; „Protecţia datelor personale în secolul vitezei informaţionale”; 

„Revoluţia contabilă va fi digitalizată”. 

 

 

 
 

Pentru alte detalii şi abonamente vă rugăm să accesaţi site-ul CAFR, secţiunea 

Publicaţii aici. 

 

 

 

https://www.cafr.ro/revista-practici-de-audit/

