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 ŞTIRILE EDIŢIEI 

 

1. Ziua Naţională a Auditorului Financiar din România 

26 octombrie 2022 

 

Dragi auditori, membri ai Camerei Auditorilor Financiari din România, 

  
„Ziua de 26 octombrie este în fiecare an o zi de sărbătoare pentru profesia noastră. În numele 

Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România, am onoarea de a vă transmite cele mai 

sincere urări de <<La mulți ani!>>” cu ocazia Zilei Naționale a Auditorului Financiar din 

România!” a precizat preşedintele CAFR în mesajul adresat cu prilejul acestei zile festive 

pentru profesia noastră. 

  

În această zi specială, ne bucurăm să vă punem la dispoziție un material audio-video 

care include mesajul de felicitare al conducerii ASPAAS, mesajul de felicitare al conducerii 

CAFR și care trece în revistă câteva dintre activitățile și proiectele derulate de Cameră în 

sprijinul dumneavoastră dar și al aspiranților la această nobilă profesie. 

 

Materialul integral se găseşte aici 

 

„Dragi colegi, vă felicităm pentru activitatea dumneavoastră în beneficiul interesului public și 

pentru nivelul ridicat al serviciilor pe care le oferiți și dorim să vă încredințăm de întreaga deschidere a 

Camerei Auditorilor Financiari din România în dialogul cu membrii săi și în vederea creșterii 

prestigiului profesiei de auditor financiar.”, a menţionat preşedintele Camerei în încheierea 

evenimentului.  

  

La mulți ani, cu urări de bine, sănătate și împliniri pe toate planurile! 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.cafr.ro/ziua-auditorului-financiar-din-romania-26-octombrie-2022/
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2. Publicarea Codului Etic Internațional pentru Profesioniștii Contabili 

(inclusiv Standardele Internaționale privind Independența) 

versiunea în limba română 

 

  

CAFR a publicat versiunea în limba română a „Manualului Codului Etic 

Internațional pentru Profesioniștii Contabili (inclusiv Standardele Internaționale privind 

Independența) ediţia 2021. 

  

Manualul IESBA a fost adoptat de Autoritatea pentru Supravegherea Publică a 

Activității de Audit Statutar (ASPAAS) prin Ordinul Președintelui ASPAAS nr. 405/ 05 

octombrie 2022, publicat în Monitorul Oficial al României nr. 976/07 octombrie 2022. 

 În baza delegării acordate de ASPAAS și a acordului de traducere încheiat cu IFAC, 

CAFR a tradus și publicat versiunea în limba română a Codului Etic Internațional pentru 

Profesioniștii Contabili (inclusiv Standardele Internaționale privind Independența). 

Publicația este disponibilă în format tipărit și poate fi achiziționată de la sediul central 

al CAFR și de la sediile reprezentanțelor regionale sau, poate fi comandată online. 

 

 

Pentru detalii click aici 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://epl.ro/q/MnV23XSywhKaxd8*JFHKOZmTMb51CfE=
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 INFORMATIV PROFESIONAL 

3. Impactul mitei și corupției asupra IMM-urilor  

Webinar organizat de Accountancy Europe, IFAC, ACCA și SMEunited 

11 octombrie 2022 

 

Corupția și mita nu sunt limitate doar la companiile multinaționale care lucrează cu 

autoritățile guvernamentale la nivel înalt. Întreprinderile mici și mijlocii (IMM-urile), care fac 

parte din aproape toate lanțurile de furnizare, se confruntă, de asemenea, cu aceste probleme. 

  

Sub auspiciile președinției cehe a Uniunii Europene, ACCA, Accountancy Europe, 

SMEunited și Federația Internațională a Contabililor (IFAC) au invitat profesioniștii contabili 

să ia parte la un webinar interactiv cu privire la modul în care factorii de decizie, organismele 

de elaborare a standardelor, autoritățile de reglementare, cei care aplică standardele și părțile 

interesate pot ghida IMM-urile și pot crea abordări mai eficace, mai eficiente din punctul de 

vedere al costurilor și mai adaptate, împotriva corupției și a mitei. 

 

Evenimentul a fost promovat din timp pe site-ul CAFR, iar participarea doritorilor a 

fost gratuită. 

  

 

4. Webinar organizat de Ernst & Young cu tema „Comerțul global și sustenabilitatea” 

12 octombrie 2022 

 

În data de 12 octombrie 2022, Ernst & Young a organizat un eveniment regional, în 

format online, cu tema „Comerțul global & Sustenabilitatea (Global Trade & Sustainability)”.   

Peisajul comerțului global este într-o continuă transformare, companiile fiind vizate 

atât de provocări, cât și de oportunități.  

În cadrul acestui webinar, profesioniști cu experiență din cadrul EY din Europa 

Centrală, de Est și de Sud-Est & din regiunea Asiei Centrale au discutat asupra subiectelor – 

cheie referitoare la comerțul internațional. 

 

CAFR a promovat evenimentul pe site-ul propriu, iar participarea a fost gratuită. 
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 DIN AGENDA CAFR 

▪ Activităţi în plan intern 

5. Carta albă a IMM-urilor din România 

6 octombrie 2022 

 

 

În acest an, Consiliul Naţional al Întreprinderilor Private Mici şi Mijlocii din 

România (CNIPMMR) a editat şi a lansat cea de-a XX-a ediție a ,,Cartei Albe a IMM-urilor din 

România”. Acest important eveniment aniversar s-a desfăşurat  în data de 6 octombrie 2022, la  

Grand Hotel Bucureşti. 

Ca în fiecare an, au fost prezenţi la eveniment reprezentanţi ai mediului academic şi de 

afaceri, ai mediului politic și diplomatic.  

O prezenţă importantă de care s-a bucurat manifestarea a fost cea a premierului 

Nicolae Ciucă, alături de alte oficialităţi.  

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

reprezentată de Adrian Popescu, preşedinte.  

 

 

6. Masă rotundă prilejuită de începerea colaborării instituționale dintre Agenția 

Națională de Administrare Fiscală și Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia 

7 octombrie 2022, Alba Iulia 

 

 

 

Facultatea de Ştiinţe Economice din cadrul Universității „1 Decembrie 1918” din Alba 

Iulia a organizat în data de 7 octombrie a.c. o „Masă rotundă prilejuită de începerea 

colaborării instituționale dintre Agenția Națională de Administrare Fiscală și Universitatea „1 

Decembrie 1918” din Alba Iulia.  

La deschiderea festivă a evenimentului, Camera Auditorilor Financiari din România a 

fost reprezentată de conf. univ. dr. Irimie Emil Popa, membru al Consiliului.  
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7. „Provocările și necesitățile noilor membri CAFR și ale aspiranților la profesia de auditor 

financiar” 

Eveniment găzduit de CAFR, 20 octombrie 2022 

 

În data de 20 octombrie a.c., Camera Auditorilor Financiari din România (CAFR) a fost 

gazda unui prim eveniment dedicat cunoașterii provocărilor și necesităților membrilor nou 

intrați în profesia de auditor financiar și aspiranților la o carieră în domeniu.   

La sediul central al CAFR din București reuniunea a avut ca obiectiv central 

schimbul de experiențe și idei constructive într-un cadru deschis între membrii care s-au 

alăturat Camerei în ultima perioadă și studenții programelor masterale de „Concepte şi practici 

de audit, la nivel național și internațional” și „Contabilitate internațională” din cadrul Academiei 

de Studii Economice din București. 

Noii membri ai Camerei au putut comunica interesele și dificultățile întâmpinate în 

exercitarea profesiei, iar tinerii aspiranți la profesie au avut ocazia de a se familiariza cu 

beneficiile unei cariere în audit financiar. 

La eveniment au luat parte prof. univ. dr. Georgiana Oana Stănilă, președintele 

Autorității pentru Supravegherea Publică a Activității de Audit Statutar, Adrian Popescu, 

președintele Camerei Auditorilor Financiari din România și prof. univ. dr. Liliana Ionescu-

Feleagă, decanul Facultății de Contabilitate și Informatică de Gestiune din cadrul Academiei 

de Studii Economice din București și vice-președinte al CAFR. 

Această primă întâlnire a asigurat un cadru de dialog, în care ideile și punctele de 

vedere exprimate de participanți ne vor ajuta în fundamentarea următoarelor proiecte 

demarate în sprijinul profesiei.  

 

8. Întâlnire regională a CAFR  

28 - 30 octombrie 2022 

 

  

În perioada 28-30 octombrie 2022 a avut loc la Blaj, o întâlnire regională a Camerei 

Auditorilor Financiari din România între membrii Consiliului şi reprezentanți ai autorităților 

administrative, printre care dl. Gheorghe Valentin Rotar - primar al municipiului Blaj, 

precum și reprezentanți ai mediului academic din regiune (instituții de învățământ superior 

din Cluj-Napoca, Alba-Iulia și Timișoara). 

În cadrul reuniunii, discuţiile s-au axat pe o mai accentuată promovare a profesiei de 

auditor financiar în rândul tinerilor absolvenţi ai învăţământului superior de profil, în 

contextul în care CAFR este un sprijin permanent al mediului universitar din domeniu.  

Şi cu această ocazie, dialogurile şi dezbaterile din cadrul întâlnirii au reliefat 

importanţa profesiei de auditor financiar în cadrul economiei naţionale, şi nu numai, prin 

prisma sporirii încrederii utilizatorilor în situaţiile financiare raportate de entităţi, atât de 

necesară perioadei dificile pe care o traversăm. 
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▪ Activităţi în plan internaţional 

9. Reuniunea Steering Group a Proiectului Common Content 

7 octombrie 2022 

 

În data de 7 octombrie 2022 a avut loc, în sistem de videoconferință, întâlnirea 

periodică de lucru a Steering Group, structura executivă a Proiectului Educație Profesională 

Contabilă Europa (PAEE - Professional Accountancy Education Europe) – structură 

internațională din care Camera Auditorilor Financiari din România face parte în calitate de 

membru cu drepturi depline.  

Printre principalele puncte de pe agenda întâlnirii s-au numărat: 

- Aprobarea procesului verbal al întâlnirii anterioare, în format fizic, din 6 iulie 2022; 

- Stabilirea unor modalități de colaborare cu Accountancy Europe (AE) în domeniul 

educației contabile; 

- Informări ale activităților derulate la nivelul celor trei grupuri de lucru strategice ale 

PAEE („Conformitate și acreditare”, „Educație și cadru de referință” și „Vizibilitate”); 

- Dezbatere cu privire la nevoile viitoare în materie de competențe pentru contabili, 

auditori și alte roluri specifice pe care le poate desfășura un profesionist contabil; 

- Stabilirea datelor întâlnirilor Steering Group din anul 2023. 

La prima parte a acestei reuniuni a participat Noemi Robert, Director Membri & 

Business Management în cadrul Accountancy Europe, care a dorit să afle mai multe despre 

activitatea și proiectele PAEE dar și să împărtășească din acțiunile curente desfășurate la 

nivelul AE. 

CAFR a fost reprezentată la această reuniune de Adriana Spiridon, șef Compartiment 

admitere, pregătire continuă și stagiari și Adriana Lobdă, auditor financiar. 

 

10. Reuniunea Grupului Consultativ privind Cabinetele Mici şi Mijlocii (SMPAG) 

24-25 octombrie 2022 

 

În perioada 24-25 octombrie 2022 a avut loc, în sistem online, reuniunea Grupului 

Consultativ privind Cabinetele Mici și Mijlocii (SMPAG) din cadrul Federației Internaționale 

a Contabililor (IFAC).  

Discuțiile din cadrul celor două zile de lucrări au atins subiecte de actualitate precum 

concentrarea pieței, dificultățile referitoare la retenția de personal și, mai ales, atragerea de 

tineri în profesie, aplicarea Standardelor Internaționale privind Managementul Calității 

(ISQM) și necesitatea unor manuale/ghiduri orientative care să vină în sprijinul practicienilor 

din cadrul IMM-urilor, sustenabilitatea și nevoia de recomandări/materiale 

explicative/asistență pentru firmele mici în acest domeniu. 

La această întâlnire a luat parte Monica Ștefan, auditor financiar, membru al Camerei 

Auditorilor Financiari din România și membru SMPAG. 
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11. Members’ Engagement Day 2022 

Accountancy Europe 

19 octombrie 2022  

 

 

Evenimentul Members’ Engagement Day a fost organizat de Accountancy Europe (AE) 

în data de 19 octombrie 2022, la Bruxelles, Belgia. Acesta a constituit un prilej pentru 

schimbul de informații și bune practici între reprezentanții organismelor membre, executivul 

Accountancy Europe și membrii din cadrul diferitelor grupuri de experți care activează în 

cadrul acestei organizații internaționale. 

Diferitele sesiuni de discuții au tratat subiecte specifice, precum: 

- Tendințele de politici la nivelul Uniunii Europene și strategia viitoare a Accountancy 

Europe;  

- Rolul guvernanței corporative;  

- Fiscalitate;  

- Standardele de raportare în materie de sustenabilitate; 

- Tranziția către IMM-uri durabile și rolul cabinetelor mici și mijlocii;  

- Directiva de raportare a sustenabilității corporative (CSRD) & asigurare. 

Printre vorbitorii care au luat cuvântul în sesiunile evenimentului dedicat ediției din 

anul 2022 a Members’ Engagement Day, îi putem menționa pe Myles Thompson - președinte 

Accountancy Europe, Mark Vaessen - președinte adjunct AE, Olivier Boutellis-Taft - 

director executiv AE, Hilde Blomme - director executiv adjunct AE, Willie Botha - director 

tehnic în cadrul Consiliului pentru Standarde Internaționale de Audit și Asigurare (IAASB) 

din cadrul Federației Internaționale a Contabililor (IFAC), Delia Mehedinţu - responsabil de 

politici, Audit statutar, Comisia Europeană, alături de alți coordonatori ai grupurilor de lucru 

Accountancy Europe și membri ai executivului. 

CAFR a fost reprezentată la acest eveniment de dr. Ciprian Teodor-Mihăilescu, 

consilierul președintelui pe probleme externe. 
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 DIN ACTIVITATEA UPLR 

12. A XV-a ediție a Conferinței „Ziua Profesiilor Liberale din România” 

2 noiembrie 2022 

 

 

În data de 2 noiembrie 2022, Uniunea Profesiilor Liberale din România în parteneriat 

cu Comisia pentru buget, finanțe și bănci a Camerei Deputaților, va organiza a XV-a ediție a 

Conferinței „Ziua Profesiilor Liberale din România”. 

Tema evenimentului din acest an se referă la „Capital versus responsabilitate și 

independență în domeniul profesiilor liberale” și are ca scop realizarea unui dialog între 

reprezentanții asociațiilor profesiilor liberale și cei ai autorităților publice centrale cu 

responsabilități și competențe în domeniul de reglementare cu privire la impactul participării 

investitorilor financiari la capitalul societăților profesioniștilor liberali, element de natură să 

afecteze independența și responsabilitatea acestora. 

La Conferinţă vor participa deputați și senatori, membri ai Comisiilor pentru buget, 

finanțe și bănci și ai Comisiilor juridice, de disciplină și imunități ale celor două Camere ale 

Parlamentului, reprezentanți ai autorităților publice centrale care au în coordonare profesii 

liberale, precum și reprezentanți ai asociațiilor profesiilor liberale. 

Evenimentul va fi difuzat pe pagina de internet a Camerei Deputaților - www.cdep.ro 

iar, ulterior, înregistrarea dezbaterilor va putea fi urmărită pe aceeași pagină de internet. 

 

Vom reveni cu detalii privind desfăşurarea evenimentului în următoarea ediţie a 

InfoAudit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.cdep.ro/
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 ACTUALITĂŢI INTERNAŢIONALE 

▪ Materiale informative, studii, opinii, articole 

13. Implementarea Standardelor de management al calității  

pentru firme de audit mici și mijlocii 

În data de 31 octombrie 2022 IFAC a emis prima parte a seriei  publicațiilor destinate 

sprijinirii firmelor de audit mici și mijlocii pentru implementarea standardelor de 

management al calității (emise de IFAC în Decembrie 2020, în vigoare începând cu data de 15 

decembrie 2022).  

Publicația sprijină firmele mici de audit în implementarea Standardelor de calitate 

(Quality Management Series: Small Firm Implementation, Installment One este accesibilă la: 

https://www.ifac.org/system/files/publications/files/IFAC-quality-management-small-firm-

implementation-installment-one.pdf.  

Materialul face referire la concepția și abordarea noilor standarde în contextul trecerii 

de la controlul calității la managementul calității, inclusiv prin prezentarea unui proiect de plan 

de implementare, referiri la introducerea privind obiectivele de calitate, procesul de evaluare 

a riscurilor, atribuirea rolurilor și a responsabilităților. 
 Materialele IFAC privind implementarea standardelor de management al calității pot fi consultate la 

adresa: ifac.org/qualitymanagement. 

 

14. Provocări, paşi iniţiali şi resurse cheie pentru digitalizarea firmelor mici 

Christopher Arnold, Johnson Kong, IFAC  

Grupul consultativ pentru practici mici și mijlocii (SMPAG) al IFAC s-a întâlnit recent 

și a discutat despre provocările pentru firmele mici care adoptă digitalizarea, tendințele și 

instrumentele recente care sunt utilizate în practică, strategiile de marketing digital și 

oportunitățile disponibile pentru firmele mici de a se dezvolta. SMPAG a analizat 

digitalizarea dintr-o perspectivă largă, inclusiv provocările pentru adoptarea digitală, modul 

în care SMP- urile pot implementa un software nou, modul în care digitalizarea poate oferi 

noi servicii clienților, precum și metoda de folosire a tehnologiei pentru a face procesele mai 

eficiente. 

Provocări ale digitalizării 

Există o serie de factori care influențează adoptarea tehnologiei de către firmele mici, 

inclusiv: 

• Cultura/modalitatea de a îmbrățișa schimbarea  

• Nivel de cunoștințe și competență   

•Nivelul resurselor și gama de opțiuni tehnologice  

• Mărimea firmei   

• Costuri   

• Probleme jurisdicționale  

Tot în acest articol veţi găsi şi capitolele referitoare la Etapele iniţiale în călătoria către 

digitalizare şi Instrumente şi aplicaţii software comune. 
Pentru materialul integral click aici 
Sursa: https://www.ifac.org/ 

https://www.ifac.org/system/files/publications/files/IFAC-quality-management-small-firm-implementation-installment-one.pdf
https://www.ifac.org/system/files/publications/files/IFAC-quality-management-small-firm-implementation-installment-one.pdf
https://ifac.us7.list-manage.com/track/click?u=9e7d9671563ff754a328b2833&id=b499003dd0&e=a5959c6998
https://www.ifac.org/who-we-are/advisory-groups/small-and-medium-practices-advisory-group
https://www.ifac.org/knowledge-gateway/preparing-future-ready-professionals/discussion/challenges-initial-steps-and-key-resources-small-firm-digitalization
https://www.ifac.org/

