
 

  

 

 

 

 

DECEMBRIE 2022  

NR. 12 

 

 

 

 
 

       La Mulţi Ani 2023! 
 

 

 

 

 

 

SUMAR                                                                          pag.                      

           

 Ştirile ediţiei 

1. Mesajul Consiliului CAFR cu prilejul Anului Nou   2 

2. Publicarea Directivei UE 2022/2464 – Raportarea privind 

durabilitatea       3

              

 Informativ profesional 

3. Calendarul Auditorului financiar 2023     4

                  

 

 Pregătire profesională 

4. Programul de pregătire profesională continuă aferent  

anului 2022       4 

  

 Activităţi în plan intern 

5. Gala Innotech Start-Up      5 

6. Conferinţa Regională de Contabilitate, Audit şi Fiscalitate  5 

7. Şedinţa Biroului executiv al UPLR    6

         

 

 Activităţi în plan internaţional 

8. Reuniunea Consiliului EFAA cu tema  

„Raportarea privind durabilitatea? Provocări și rolul cabinetelor mici și 

mijlocii”        6  

9. Adunarea membrilor Accountancy Europe   7 

10. Conferința internațională cu tema „Standardele Internaționale 

privind Managementul Calității – ISQM 2022” organizată de 

organismele profesionale din Ucraina    7  

11. Evenimentul de sfârșit de an al ACCA    8 

 

 

 Actualităţi internaţionale 

▪ Materiale informative, studii, opinii, articole 

12. Rolul comitetelor de audit în combaterea fraudei  

– Recomandări       8   

13. Asigurarea independentă privind ESEF – Cerința de „etichetare 

bloc”                      9  

14. Modificări cheie viitoare ale Codului IESBA   9  

15. Contabilii profesioniști din mediul de afaceri și din sectorul 

public depun eforturi pentru a-și susține organizațiile în vremuri 

incerte                     10 

16. Noua publicație a EFAA de îndrumare adresată cabinetelor mici 

și mijlocii în materie de durabilitate                  10 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Page | 2 

   

 

 ŞTIRILE EDIŢIEI 

 

 

1. Mesajul Consiliului CAFR cu prilejul Anului Nou 

 
Dragi colegi, 

  

A sosit momentul în care fiecare dintre noi întocmim bilanțul anului care se încheie şi, cu 

această ocazie, Consiliul Camerei Auditorilor Financiari din România vă mulțumește pentru 

activitatea depusă și vă transmite cele mai bune urări pentru Noul An 2023!  

 Am mai parcurs împreună un an, în care cu toţii am fost afectaţi de momentele dificile pe care 

le-am traversat, generate de perioada post-pandemică şi, mai ales, în contextul situaţiei conflictuale din 

apropierea graniţei naţionale.  

Consecințele situaţiilor neprevăzute și-au făcut simțite efectele și asupra misiunilor de audit, 

asupra întregii arhitecturi financiar-contabile, la nivel global şi ne-au determinat să experimentăm, în 

situații concrete, instrumentele pe care le vom avea la dispoziție tot mai mult, în viitor. 

Auditul financiar nu este doar o profesie, este o necesitate pentru orice economie şi înseamnă 

încredere oferită oamenilor, respectarea valorilor etice, înseamnă responsabilitate și grijă față de cei din 

jurul nostru, înseamnă să fim deschiși și să învățăm mereu, indiferent de piedicile care se ivesc. 

Astfel, pentru profesioniștii din auditul financiar din România, anul 2022 a adus nu numai 

provocări neaşteptate, ci a conturat și modul în care se cristalizează profesia viitorului, obiectiv pe care 

îl vom putea realiza numai lucrând împreună. 

În anul ce se încheie am fost receptivi la problemele profesiei și am depus toate eforturile pentru 

ca acestea să fie soluționate. 

Vă mulțumim, dragi auditori, pentru implicare, pentru încrederea acordată şi, vă asigurăm că 

şi în viitor, vă vom fi alături și vom manifesta aceeași deschidere și sprijin pentru ca practica auditului 

financiar din România să poată fi efectuată în cele mai bune condiții.  

Dorim ca împreună să depăşim obstacolele, iar farmecul zilelor de sărbătoare să ne îndemne să 

savurăm fiecare moment, să fim generoși, liniștiți și mulțumiți de realizările anului care a trecut.  

Vă urăm multă sănătate, bucuria împlinirilor și să petreceți minunat aceste clipe de sărbătoare 

alături de cei dragi dumneavoastră! 

  

La Mulţi Ani!  

Adrian Popescu 

Preşedintele Camerei Auditorilor Financiari din România 
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2. Publicarea Directivei UE 2022/2464 – Raportarea privind durabilitatea 

 

 În Jurnalul Oficial al Uniunii Europene s-a publicat în data de 16 decembrie 2022 

DIRECTIVA (UE) 2022/2464 A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI de 

modificare a Regulamentului (UE) nr. 537/2014, a Directivei 2004/109/CE, a Directivei 

2006/43/CE și a Directivei 2013/34/UE în ceea ce privește raportarea privind durabilitatea de 

către întreprinderi (Corporate Sustainability Reporting Directive – CSRD). 

(Text cu relevanță pentru SEE) 

Directiva intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al 

Uniunii Europene și, conform „Articolului 5 Transpunere:  

 (1) Statele membre asigură intrarea în vigoare a actelor cu putere de lege și a actelor 

administrative necesare pentru a se conforma articolelor 1-3 din prezenta directivă până la 6 iulie 

2024.  

Statele membre comunică de îndată Comisiei textul dispozițiilor respective.” 

  

Pentru consultarea documentului tradus în limba română accesați link-ul de mai jos. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/RO/TXT/HTML/?uri=CELEX:32022L2464&from=EN#d1e2949-15-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/HTML/?uri=CELEX:32022L2464&from=EN#d1e2949-15-1
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/HTML/?uri=CELEX:32022L2464&from=EN#d1e2949-15-1


 

 

Page | 4 

   

 

 INFORMATIV PROFESIONAL 

3. Calendarul Auditorului financiar 2023 

 

Stimaţi colegi, 

 

Va informăm că pe site-ul CAFR a fost publicat Calendarul auditorului financiar 

aferent anului 2023, care include evenimentele şi activităţile principale, precum şi termenele 

pentru respectarea obligaţiilor. 

Va reamintim că 31 ianuarie 2023 este termenul limită pentru depunerea fişei 

individuale de pregătirea profesională la CAFR. 

Restul detaliilor incluse în calendar le găsiţi aici 

 

 PREGĂTIRE PROFESIONALĂ 

 

4. Programul de pregătire profesională continuă aferent anului 2022 

Stimaţi colegi, 

 

Vă reamintim că, anul 2022 reprezintă al 11-lea an în care cursurile anuale de pregătire 

profesională pentru auditorii financiari, membri ai Camerei, sunt organizate exclusiv de către 

CAFR. Pregătirea profesională anuală este disponibilă online pe platforma e-Learning a 

CAFR, pentru a le permite cât mai multor membri ai profesiei să își îndeplinească obligațiile 

de pregătire profesională.  

Astfel, cursurile de pregătire profesională aferente anului 2022 au fost încărcate în 

platforma e-Learning la data de 08 noiembrie a.c., dată la care a fost transmis și un e-mail 

către toți membrii Camerei care au obligația efectuării pregătirii profesionale continuă pe 

anul în curs.  

În baza delegării primite de la ASPAAS și a reglementărilor ASPAAS în vigoare, 

tematica anuală de formare profesională structurată pentru anul 2022 a fost aprobată de către 

autoritatea de supraveghere, în baza propunerilor transmise de CAFR. Toate cele 14 cursuri 

structurate organizate de CAFR în acest an (însumând 28 de ore) au fost susținute de lectori 

atestați de ASPAAS sau experți în domenii specializate, conform prevederilor ASPAAS.  

Cu scopul de a veni în sprijinul auditorilor financiari care efectuează formarea 

profesională continuă structurată aferentă anului 2022 în format online, ca și în anii trecuți, 

Compartimentul admitere, pregătire continuă și stagiari (CAPCS) a elaborat un set de 

Instrucțiuni de vizualizare a cursurilor de pregătire profesională structurată 2022, 

document care este disponibil atât în platforma e-Learning, cât și în secțiunea Pregătire 

profesională a site-ului www.cafr.ro. 

https://www.cafr.ro/calendarul-auditorului-financiar/
http://www.cafr.ro/
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 DIN AGENDA CAFR 

▪ Activităţi în plan intern 

5. Gala Innotech Start-Up 

5 decembrie 2022, Bucureşti 

 

În data de 05 decembrie 2022, Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene a 

organizat la hotelul J.W. Marriott din Bucureşti, Gala Innotech Start-Up. 

După cum ştiţi, proiectul INNOTECH STUDENT „SEED ACCELERATOR 2020! – 

Susținerea antreprenoriatului prin înființarea de startup-uri în domenii inovative” a fost 

implementat de Camera Auditorilor Financiari din România în parteneriat cu Universitatea 

de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară din Bucureşti. Proiectul este cofinanţat din 

Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020.  

Alături de antreprenori care au câştigat finanţare prin proiectele derulate sub egida 

„Innotech”, la acest eveniment, a participat ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene – dl. 

Marcel Boloș, care a menţionat că „aşteaptă ca până la sfârşitul anului, Programul Operaţional 

Educaţie şi Ocupare să fie aprobat”, acesta constituind un alt proiect de anvergură al 

ministerului pe care îl conduce. De asemenea, a fost susținută o alocuțiune din partea 

primului-ministru, dl. Nicolae Ciucă. 

Camera Auditorilor Financiari din România a fost reprezentată la eveniment de 

Daniela Ştefănuţ, secretar general, Ana Ile, Compartimentul Etică, Juridic şi Investigaţii şi 

Adriana Spiridon, şef Compartiment Admitere, Pregătire Continuă şi Stagiari. 

Prin intermediul Programul Operaţional Capital Uman (POCU), a cărui parte 

integrantă este Innotech,  peste 22.000 de studenţi au participat  la cursurile de antreprenoriat, 

fiind înființate peste 1.300 de companii și create peste 3.300 locuri de muncă, acestea 

reprezentând rezultatul încheierii a 66 de contracte de finanţare. 

 

6. Conferinţa Regională de Contabilitate, Audit şi Fiscalitate 

9 decembrie 2022, Timişoara  

 

În data de 9 decembrie 2022, Departamentul de Contabilitate şi Audit din cadrul 

Facultăţii de Economie şi Administrarea Afacerilor a Universităţii de Vest din Timişoara a 

organizat „Conferinţa Regională de Contabilitate, Audit şi Fiscalitate”.  

Ca urmare a invitaţiei de participare la eveniment formulată de dl. prof. univ. dr. 

Ovidiu Constantin Bunget, directorul Departamentului de Contabilitate şi Audit din cadrul 

Universităţii, Camera Auditorilor Financiari din România a fost reprezentată la discuţii de 

către dl. Adrian Popescu, preşedinte, alături de UPLR reprezentată de dl. conf. univ. dr. 

Gheorghe Ialomiţianu, preşedinte. 

 

 

https://www.cafr.ro/proiect-innotech/
https://www.cafr.ro/proiect-innotech/
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7. Şedinţa Biroului Executiv al UPLR 

19 decembrie 2022, Bucureşti 

În data de 19 decembrie a.c., Camera Auditorilor Financiari din România a găzduit la 

sediul central din Bucureşti, şedinta Biroului Executiv al UPLR. 

În cadrul lucrărilor, s-a hotărât organizarea în luna februarie 2023 a unei dezbateri 

privind reglementarea expertizei judiciare, în parteneriat între UPLR şi Comisia Juridică din 

cadrul Senatului României. 

 

Vom reveni cu detalii. 

 

▪ Activităţi în plan internaţional 

8. Reuniunea Consiliului EFAA  cu tema  

„Raportarea privind durabilitatea? Provocări și rolul cabinetelor mici și mijlocii”  

2 decembrie 2022, Bruxelles, Belgia 
  

Directiva de raportare privind durabilitatea (CSRD) este un punct de cotitură în 

Uniunea Europeană.  

În data de 2 decembrie 2022 EFAA (Federația Europeană a Contabililor și Auditorilor 

pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii) a organizat un eveniment exclusiv dedicat membrilor săi 

și invitaților desemnați, cu tema „Raportarea privind durabilitatea? Provocări și rolul cabinetelor 

mici și mijlocii” la care au participat şi au susţinut prezentări: Salvador Marín, președintele 

EFAA, Patrick de Cambourg, președinte al Consiliului de Raportare privind Durabilitatea al 

EFRAG, Luc Hendrickx, membru al Grupului de Experți Tehnici privind Raportarea 

Durabilității (TEG), Hysen Cela (IEKA Albania și reprezentantul EFAA în consiliile IAASB și 

IESBA din cadrul IFAC), Sven Gentner, care coordonează DG FISMA (Direcția Generală 

Stabilitate Financiară, Servicii Financiare și Uniunea Piețelor de Capital) din cadrul Comisiei 

Europene, responsabilă de Directiva CSRD și care asigură conformitatea ESRS-urilor cu 

directiva CSRD, Mike Suffield (Director, Professional Insights, ACCA), Michael Fontaine 

(vice-președinte OEC Franța).  

Tema centrală a reuniunii a constituit-o nevoia urgentă de a consolida capacitatea 

companiilor și a profesioniștilor contabili, pentru a putea întocmi rapoarte privind 

durabilitatea. 

De asemenea, participanţii au discutat despre modul în care PMM-urile pot dezvolta 

capacitatea de a întocmi rapoarte privind durabilitatea clienților IMM-uri și modul în care 

organismele profesionale le pot ajuta în acest exercițiu.  

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

Ciprian Mihăilescu, reprezentantul Camerei în cadrul EFAA şi consilierul președintelui 

CAFR pe probleme externe. 

Domnia sa a pus sub semnul întrebării următorul aspect: Cum ne putem asigura că 

marile companii nu răsfrâng costurile asupra IMM-urilor? Drept consecinţă acest fapt ar 

putea genera o și mai mare concentrare a pieței.  
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De asemenea, dl. Mihăilescu a menționat că există oportunități considerabile dar o 

conștientizare limitată în rândul PMM-urilor cu privire la acestea. PMM-urile trebuie să își 

transforme modelul de practică și să creeze rețele informale cu alte cabinete, către care își pot 

îndrepta clienții pentru a obține sprijinul dorit. 

 

9. Adunarea membrilor Accountancy Europe 

14 decembrie 2022, Bruxelles, Belgia  

În data de 14 decembrie 2022, s-a desfăşurat la Bruxelles, Belgia, Adunarea membrilor 

Accountancy Europe. 

În cadrul acestei adunări s-a decis strategia organizației și bugetul pe anul 2023, 

precum și o serie de aspecte privind guvernanța, precum alegerea viitorului președinte 

adjunct - în persoana lui Jens Poll din Germania, a cărui candidatură a fost sprijinită de cele 

două organisme membre ale AE din Germania (IDW și WPK). 

La acest eveniment, Camera Auditorilor Financiari din România a fost reprezentată de 

dr. Ciprian Mihăilescu, consilier al președintelui CAFR pe probleme externe și reprezentant 

al Camerei cu drept de vot în cadrul Adunării membrilor Accountancy Europe. 

 

10. Conferința internațională cu tema „Standardele Internaționale privind 

Managementul Calității – ISQM 2022” organizată de organismele profesionale din Ucraina 

14 decembrie 2022 

În data de 14 decembrie 2022, cele două organisme profesionale din Ucraina, respectiv 

Camera Auditorilor din Ucraina (AChU) și Federația Profesioniștilor Contabili și Auditorilor 

din Ucraina (UFPAA) au organizat, în sistem online, prin intermediul platformei ZOOM, 

conferința internațională cu tema „Standardele Internaționale privind Managementul 

Calității – ISQM 2022”. 

La acest eveniment s-au discutat subiecte vizând viitoarea aplicare a ISQM la nivel 

național și principalele provocări cu care se confruntă organismele profesionale în aplicarea 

lor, cum ar fi:  

▪ Procesul de management al riscului, 

▪ Implementarea proceselor de monitorizare și eliminare a deficiențelor, 

▪ Noi abordări privind verificarea calității activităților efectuate. 

Printre invitați s-au numărat reprezentanți ai profesiei din Ucraina, ai autorităților 

Statului și ai organismelor profesionale, precum:  Tetiana Kamenska, președinte AChU, 

Petro Krychun, președinte UFPAA, Jonathan Hooper, șeful delegației de experți UE în 

Ucraina, Alex Peal, membru al SMPAG din cadrul IFAC, Chun Wee Chiew, director ACCA 

Asia Pacific, Barbara Misterska-Dragan, președinte PIBR Polonia, Märt-Martin Arengu, 

președinte Asociația Auditorilor din Estonia etc. 

CAFR a fost reprezentată la această conferință de Rodica Iacob, șef CMCCCP și Silviu 

Agache, inspector principal CMCCCP. 
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11. Evenimentul de sfârșit de an al ACCA 

14 decembrie 2022 

 

În data de 14 decembrie 2022, Biroul ACCA – Europa de Sud a marcat sfârşitul de an în 

cadrul unui eveniment festiv organizat la București, în cadrul Muzeului Național de Istorie.  

Evenimentul s-a desfăşurat sub forma unui networking, în care membrii și partenerii 

ACCA din România au avut ocazia de a schimba păreri și de a face sugestii pentru 

următoarele activități ale ACCA. 

Invitată să participe la acest eveniment festiv, Camera Auditorilor Financiari din 

România a fost reprezentată de dr. Clemente Kiss, membru al Consiliului.  

 

 

 ACTUALITĂŢI INTERNAŢIONALE 

▪ Materiale informative, studii, opinii, articole 

 

12. Rolul comitetelor de audit în combaterea fraudei – Recomandări 

Material Accountancy Europe 

 

Frauda poate deteriora încrederea investitorilor, poate slăbi încrederea 

publicului în piețe și poate avea efecte dăunătoare de lungă durată asupra societății.  

O structură internă puternică de guvernanță corporativă este esențială în 

prevenirea și detectarea fraudei. Atenuarea riscurilor de fraudă necesită colaborarea 

deplină a întregului ecosistem de guvernanță corporativă.  

Această publicație examinează modul în care comitetele de audit, împreună cu 

alți actori cheie de guvernanță corporativă și de raportare, cum ar fi consiliul de 

administrație, conducerea, auditorii și factorii de decizie politică pot contribui la 

combaterea fraudei în raportare corporativă.  

Propunem câteva recomandări pentru rolul evolutiv și orientat spre viitor al 

unui comitet de audit.  

Această lucrare are scopul de a informa factorii de decizie politică în contextul 

inițiativei în curs de desfășurare a Comisiei Europene privind raportarea corporativă. 

 

Găsiţi documentul integral aici 

Sursa: https://accountancyeurope.eu/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://accountancyeurope.eu/wp-content/uploads/Audit-Committees-role-in-tackling-fraud.pdf
https://accountancyeurope.eu/
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13. Asigurarea independentă privind ESEF – Cerința de „etichetare bloc”  

Document de informare Accountancy Europe 

 

Emitenții europeni care fac obiectul ESEF au obligația, pentru prima dată, de a marca 

notele la situațiile lor financiare consolidate din 2022 în „etichetare bloc”. Această nouă 

cerință a adus provocări pentru emitenți și furnizorii de software. Întrucât aceste provocări 

sunt depășite, ghidul va avea un impact asupra activității auditorului. Acest ghid stabilește 

considerente practice pentru auditorii care vor efectua misiuni de asigurare ESEF, se 

concentrează pe considerente legate de „etichetarea bloc” și, descrie principalele puncte de 

contact pentru diferitele faze ale angajamentului. 

 

Pentru documentul integral click aici 

Sursa: https://accountancyeurope.eu/ 

 

 

 

14. Modificări cheie viitoare ale Codului IESBA 

Naofumi Higuchi şi Christopher Arnold, IFAC 

 

Unul dintre cele trei obiective strategice ale IFAC este „Contribuirea și promovarea 

dezvoltării, adoptării și implementării standardelor internaționale de înaltă calitate”. Mai jos este 

prezentat un rezumat al modificărilor cheie viitoare aduse Codului internațional de etică 

pentru contabilii profesioniști (inclusiv Standardele internaționale de independență) (Codul), 

axate pe cele care intră în vigoare începând cu 15 decembrie 2022.  

Aceste modificări includ: 

Servicii non-asigurare  

În aprilie 2021 IESBA a lansat revizuiri ale dispozițiilor Serviciilor care nu sunt de 

asigurare (NAS) ale Codului. Prevederile NAS revizuite se referă la circumstanțele în care 

firmele și firmele din rețea pot furniza sau nu un NAS unui client de audit sau de asigurare.  

IESBA a publicat un document de cartografiere care detaliază revizuirile Codului existent 

după secțiune, care ajută la înțelegerea schimbărilor cheie. 

 

Materialul integral se găseşte aici 

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

 

 

 

 

 

 

https://accountancyeurope.eu/wp-content/uploads/221206-Guidance-on-ESEF-Blocktagging.pdf
https://accountancyeurope.eu/
https://www.ifac.org/knowledge-gateway/supporting-international-standards/discussion/forthcoming-key-changes-iesba-code
https://www.ifac.org/
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15. Contabilii profesioniști din mediul de afaceri și din sectorul public depun 

eforturi pentru a-și susține organizațiile în vremuri incerte 

Material video IFAC 

 

La reuniunea hibridă din septembrie 2022, Grupul Consultativ al Contabililor 

Profesionişti în Afaceri (PAIB) al IFAC a analizat tendinţele cheie care afectează 

întreprinderile şi organizaţiile din sectorul public la nivel global, în timp ce acestea se 

confruntă cu provocări din ce în ce mai complexe şi interconectate în mediul actual incert.  

Raportul Professional Accountants as Finance and Business Leaders rezumă informațiile și 

învățăturile cheie din discuțiile dintre acest grup global de lideri în afaceri și finanțe, 

bazându-se din experiențele lor diverse. 

 

Înregistrarea video o găsiţi aici 

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

 

 

 

 

16. Noua publicație a EFAA de îndrumare adresată cabinetelor mici și mijlocii  

în materie de durabilitate 

 

În a doua jumătate a lunii decembrie a.c., Federația Europeană a Contabililor și 

Auditorilor pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii (EFAA) a publicat materialul intitulat 

“Raportarea în materia de durabilitate: Cum își pot consolida PMM-urile capacitatea pentru a 

sprijini IMM-urile?” Acest ghid oferă sugestii despre modul în care cabinetele mici și mijlocii 

pot răspunde mai bine provocărilor emergente în materie de durabilitate/sustenabilitate.  

De asemenea, ghidul explică modul în care peisajul evoluează rapid, noile cerințe de 

raportare și timpul limitat de adaptare la acestea sunt extrem de solicitante pentru IMM-uri și 

PMM-uri. Ghidul cuprinde sfaturi utile despre modul în care cabinetele mici și mijlocii se pot 

pregăti pentru a furniza rapoarte privind durabilitatea adresate clienților lor IMM-uri.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.ifac.org/knowledge-gateway/contributing-global-economy/discussion/professional-accountants-finance-and-business-leaders
https://www.ifac.org/
https://efaa.com/efaa-publishes-guidance-for-smps-on-sustainability-reporting/
https://efaa.com/efaa-publishes-guidance-for-smps-on-sustainability-reporting/

