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ŞTIRILE EDIŢIEI 

1. Codul Etic Internațional pentru Profesioniștii Contabili 

(inclusiv Standardele Internaționale privind Independența) 

versiunea în limba română 

 

Stimaţi colegi,  

Vă reamintim că, 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 

2. Webinar Accountancy Europe 

„Tranziția sustenabilă a IMM-urilor: cum o putem sprijini?” 

15 noiembrie 2022 

 

În cadrul acestui webinar, Accountancy Europe a reunit experți din domeniile bancar, 

IMM-uri, contabilitate și elaborare de politici, care şi-au împărtășit opiniile și cunoștințele cu 

privire la modalitățile concrete care ar putea veni în sprijinul IMM-urilor și a unui viitor mai 

sustenabil al acestora. 

IMM-urile se confruntă cu așteptări și presiuni în ceea ce privește creșterea 

sustenabilității modelelor lor de afaceri. Atât legislația Uniunii Europene, cât și legislația 

națională, referitoare la raportarea sustenabilității și due diligence, vor afecta IMM-urile 

direct și indirect prin cerințele ulterioare exprimate de marile companii, bănci și sectorul 

public. În paralel, consumatorii, investitorii și noile generații se așteaptă ca întreprinderile de 

toate dimensiunile să se alinieze ambițiilor societății în materie de sustenabilitate. 

Toată lumea este de acord că IMM-urile trebuie luate în considerare și trebuie 

sprijinite, dar sunt disponibile prea puține detalii cu privire la nevoile lor reale. Acesta a fost 

scopul discuțiilor din cadrul webinarului organizat de Accountancy Europe. 

 

Camera Auditorilor Financiari din România a promovat evenimentul pe site-ul 

propriu, iar participarea a fost gratuită. 

 

3. Calcule, înregistrări și interpretări contabile în fiscalitatea întreprinderii  

publicaţie a Editurii Universul Juridic cu preț redus pentru membrii CAFR 

 

Editura Universul Juridic are plăcerea de a prezenta o ofertă specială adresată 

auditorilor financiari, pentru un instrument de lucru considerat extrem de util în practica 

profesiei de zi cu zi: lucrarea „Calcule, înregistrări și interpretări contabile în fiscalitatea 

întreprinderii” este disponibilă la un preț special. 

  

Pentru a vizualiza oferta click aici.  

. 

Pentru a comanda si beneficia de oferta, accesați acest 

link: https://epl.ro/q/MnZkMA6HPRwcyNcgJskgDSq6l*GVjAw= 

 

 

 

 

https://www.cafr.ro/wp-content/uploads/2022/11/Oferta-carte-pret-redus-Universul-Juridic.pdf
https://epl.ro/q/MnZkMA6HPRwcyNcgJskgDSq6l*GVjAw=
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 PREGĂTIRE PROFESIONALĂ 

4. Organizarea programului de pregătire profesională continuă aferent anului 2022 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

http://www.cafr.ro/
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 DIN AGENDA CAFR 

▪ Activităţi în plan intern 

 5. 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, a organizat a XV-a ediție a 

Conferinței „Ziua Profesiilor Liberale din România”. 

Tema evenimentului din acest an s-a referit la „Capital versus responsabilitate și 

independență în domeniul profesiilor liberale” și a avut 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 au participat 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. 

Camera Auditorilor Financiari din România a fost reprezentată la eveniment de 

Adrian Popescu, preşedinte alături de conf. univ. dr. Gheorghe Ialomiţianu, prim-

vicepreşedinte şi preşedinte al UPLR. 

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

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

 

 

6. EY – 30 de ani de activitate în România 

2 noiembrie 2022 

 

În data de 2 noiembrie a.c., cu ocazia  împlinirii a 30 de ani de activitate în România, 

Ernst&Young a organizat un eveniment aniversar. 

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

reprezentată de Clemente Kiss, membru al Consiliului. 

 

Pentru mai multe detalii click aici 

 

 

 

 

                                           

http://www.cdep.ro/
https://www.ey.com/ro_ro/ey30-pentru-romania
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7. Ediția a II-a a Conferinței UPLR  

„Rolul  profesiilor liberale în societatea românească” 

11-13 noiembrie 2022 

 

 În perioada 11-13 noiembrie a.c., Uniunea Profesiilor Liberale din România, împreună 

cu Camera Auditorilor Financiari din România, Camera Consultanților Fiscali, Asociația 

Națională a Evaluatorilor Autorizați din România și Uniunea Națională a Practicienilor în 

Insolvență din România au organizat a II-a ediţie a Conferinței „Rolul  profesiilor liberale în 

societatea românească”. 

Evenimentul s-a desfăşurat la Geoagiu-Băi, iar Camera Auditorilor Financiari din 

România a fost reprezentată de Adrian Popescu, preşedinte, conf. univ. dr. Gheorghe 

Ialomiţianu, prim-vicepreşedinte şi preşedinte al UPLR, Florentina Şuşnea, vicepreşedinte şi 

conf. univ. dr. Alin Dumitrescu, membru al Consiliului.  

Lucrările s-au desfăşurat pe parcursul a două zile, astfel: 

Panel 1 - Moderatori Gheorghe Ialomițianu și Sorin Adrian Petre 

 

„Profesiile liberale în România. Unitate în diversitate” - conf. univ. dr. Florin Dobre – 

Director General al Academiei de Studii Economice Bucureşti; ”Tendințe actuale în serviciile de 

evaluare” - Sorin Adrian Petre – preşedinte ANEVAR 2020-2021, Partener PwC Romania; 

„Provocări și oportunități în dezvoltarea profesiei de auditor financiar” - conf. univ. dr. Alin 

Constantin Dumitrescu – membru al Consiliului CAFR, Universitatea de Vest Timișoara, 

partener A.B.A. Audit SRL; „Riscul insolvenței în profesiile liberale” – conf. univ. dr. Vasile 

Nemeș – membru CNC UNPIR.  

 

Panel II – Moderatori Adrian Popescu şi Dan Manolescu 

„Provocările prosumatorilor” - conf. univ. dr. Tamas Szora Attila – Universitatea 1 

Decembrie 1918 Alba Iulia; „Directiva Europeană privind informațiile nonfinanciare (CSRD) şi 

proiectul standardelor de raportare elaborate de EFRAG: principii generale, cerințe, dubla 

materialitate” – Adrian Popescu; „Profesiile liberale – la poarta procedurilor de prevenire a 

insolvenței și de insolvență” - lect. univ. dr. Sergiu Golub - Facultatea de drept, Universitatea 

Babeș-Bolyai; „Sinteza modificărilor legislative în domeniul TVA cu impact asupra mediului de 

afaceri” - Mariana Vizoli – membru al Consiliului Superior CCF; „Principalele modificări 

legislative ale Codului de Procedură Fiscală 2022” - dr. Florentina Șușnea – vicepreşedinte CAFR, 

consultant fiscal, managing partner PKF Finconta; „Capital versus responsabilitate și 

independență în domeniul profesiilor liberale” - Dan Manolescu – preşedinte CCF. 
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8. Evaluarea naţională a riscurilor de spălare a banilor şi finanţare a terorismului în 

România 

Conferinţă organizată de ONPCSB 

23 noiembrie 2022 

 

În data de 23 noiembrie a.c., Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării 

Banilor (ONPCSB) a organizat la Bucureşti un eveniment de prezentare privind concluziile 

proiectului „Evaluarea  naţională a riscurilor de spălare a banilor şi finanţare a 

terorismului” (ENR). 

Conferinţa a fost de o importanţă majoră şi a avut drept scop sensibilizarea entităţilor 

raportoare cu privire la principalele constatări ale ENR referitoare la nivelurile de expunere la 

riscul de spălare a banilor şi finanţare a terorismului asociate diverselor sectoare, aspecte care 

vor servi la realizarea propriilor evaluări de risc şi la aplicarea eficace a unei abordări pe bază 

de risc la nivelul entităţilor raportoare, în îndeplinirea obligaţiilor prevăzute de Legea nr. 

129/2019. 

În calitate de colaborator permanent al ONPSCB, Camera Auditorilor Financiari din 

România a fost reprezentată la discuţii de dna. Anca Amuza-Conabie.  

 

 

9. Reuniunea Consiliului Consultativ al ASE Bucureşti 

25 noiembrie 2022 

 

În data de 25 noiembrie 2022, s-au desfăşurat lucrările Consiliului Consultativ al ASE 

Bucureşti. Consiliul Consultativ este un organism extern, constituit din personalităţi ale 

profesiilor economice din domeniul public şi privat, care realizează periodic o evaluare 

obiectivă a modului şi măsurii în care se îndeplinesc misiunea şi viziunea asumată.  

Rolul esenţial al acestui organism este de a consilia echipa managerială a facultăţilor 

componente, în ceea ce priveşte stabilirea obiectivelor strategice şi a modalităţilor de 

îndeplinire a acestora, în vederea îmbunătăţirii programelor de studii cuprinse în oferta 

educaţională. 

În calitate de membru al acestui organism, Camera Auditorilor Financiari din România 

a participat la această întâlnire periodică, prin prezenţa dnei. Flavia Tudor-Cioriceanu, şef al 

Compartimentului Servicii şi Asistenţă Membri, în calitate de reprezentat al preşedintelui 

Camerei, Adrian Popescu, pentru acest eveniment. 
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▪ Activităţi în plan internaţional 

10. Sesiune de lucru a QAN 

Berlin 23-25 noiembrie 2022 

 

În perioada 23-25 noiembrie 2022, s-a desfăşurat la Berlin, un nou eveniment în cadrul 

QAN - Rețeaua de Calitate a Auditului (Quality Assurance Network), la care au participat 

reprezentanţi ai organismelor profesionale competente în domeniul auditului statutar din 

Germania, Marea Britanie, Irlanda, Olanda, Portugalia, Grecia, Lituania, Estonia, Letonia și 

din alte state din Europa Centrală și de Est.  

Camera Auditorilor Financiari din România a fost reprezentată la acest eveniment de 

Rodica Iacob, șef Compartiment de Monitorizare, Control, Competenţă şi Cercetare 

Profesională și de Alexandru Rădoi, inspector principal în cadrul Compartimentului de 

Monitorizare, Control, Competenţă şi Cercetare Profesională.  

Pe parcursul evenimentului s-au expus progresele făcute de fiecare ţară în parte cu 

privire la implementarea legislaţiei de transpunere a Directivei 56/2014 şi s-au purtat discuţii 

cu privire la direcţiile pe care le va adopta QAN şi strategia prin care această reţea se va putea 

dezvolta în viitor, pentru beneficiul fiecărei ţări participante.  

În cadrul întâlnirilor QAN, au loc sesiuni de lucru în grupuri pe baza unor exemple de 

situaţii întâlnite în cadrul inspecţiilor, iar de această dată Marea Britanie și Grecia au 

prezentat o serie de studii de caz, ulterior dezbătându-se modalitatea de evaluare a 

neconformităţilor constatate la nivel de dosar şi calificativele care ar fi rezultat în urma 

aplicării procedurilor de lucru proprii fiecărei ţări.  

De asemenea, s-au purtat discuţii cu privire la anumite aspecte profesionale rezultate 

în urma inspecţiilor asupra misiunilor de asigurare şi a altor misiuni derulate de auditorii 

financiari. 

* 

* * 

QAN- Rețeaua de Calitate a Auditului a fost lansată de Camera Auditorilor Financiari 

din România (CAFR) și ICAEW în cadrul evenimentului organizat la București în perioada 

24-25 februarie 2016, și are scopul de a transmite că organismele profesionale de la nivel 

național sunt parteneri cheie ai organismelor de supraveghere pentru obținerea auditului de 

calitate, ca mijloc pentru adăugarea de valoare și beneficii companiilor auditate.  

 

QAN beneficiază de experienţa  ICAEW în ceea ce priveşte coordonarea programului 

şi colaborarea cu organismele profesionale pentru a identifica şi dezvolta zonele cheie de 

prioritate.  
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 RUBRICA JURIDICĂ 

11. Hotărâri ale Consiliului CAFR 

În cadrul şedinţei Consiliului Camerei din luna octombrie au fost adoptate 

următoarele Hotărâri: 

  

HOTĂRÂREA CAFR NR. 83 din data de 29.10.2022 pentru modificarea și completarea 

Hotărârii Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 99/2018 privind 

acordarea vizei anuale pentru desfășurarea activităților de audit financiar, altele decât auditul 

statutar, pentru auditorii financiari, membri ai Camerei Auditorilor Financiari din România, 

începând cu anul 2019. 

. 

Descarcă documentul corespunzător. 

 

şi 

HOTĂRÂREA CAFR NR. 82 din data de 29.10.2022 privind modificarea și 

completarea Hotărârii Consiliului CAFR nr. 74/2014 pentru aprobarea formularelor de raport 

anual, cu modificările şi completările ulterioare. 

Descarcă documentul corespunzător. 

 

12. Ordine emise şi publicate de ASPAAS în cursul lunii noiembrie 2022 

 

12.1. Ordinul președintelui  Autorității pentru Supravegherea Publică a Activității 

de Audit Statutar nr. 469 din 16 noiembrie 2022 

pentru stabilirea criteriilor în vederea încheierii unor acorduri sau protocoale privind 

acordarea excepțiilor de la testul de cunoștințe teoretice inclus în examenul de competență 

profesională, precum și modalitatea de aplicare a acestora, a fost publicat în Monitorul 

Oficial al României, partea I, nr.1130 din 23 noiembrie 2022. 

Descarcă documentul corespunzător. 

 

12.2. Ordinul președintelui  Autorității pentru Supravegherea Publică a Activității 

de Audit Statutar nr. 457 din 08 noiembrie 2022 

pentru reînnoirea delegării atribuției privind organizarea programelor de formare 

continuă, publicat în Monitorul Oficial al României, partea I, nr.1123 din 22 noiembrie 2022. 

 

Descarcă documentul corespunzător. 

  

https://www.cafr.ro/wp-content/uploads/2022/11/HCAFR-83_2022.pdf
https://www.cafr.ro/wp-content/uploads/2022/11/HCAFR-82_2022.pdf
https://www.cafr.ro/wp-content/uploads/2022/11/ORDIN-ASPAAS-469-din-16-noi-2022.pdf
https://www.cafr.ro/wp-content/uploads/2022/11/Ordin-ASPAAS_457_08_11_2022_-reinnoire-delegare-PFC.pdf
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12.3. Ordinul președintelui  Autorității pentru Supravegherea Publică a Activității 

de Audit Statutar nr. 456 din 08 noiembrie 2022 

pentru reînnoirea delegării atribuției privind organizarea examenului de competență 

profesională, publicat în Monitorul Oficial al României, partea I, nr.1120 din 21 noiembrie 

2022 

Descarcă documentul corespunzător. 

 

11.4 Ordinul președintelui Autorității pentru Supravegherea Publică a Activității de 

Audit Statutar nr.453 din 01 noiembrie 2022 

pentru reînnoirea delegării atribuțiilor privind traducerea și publicarea Codului etic și 

a Standardelor internaționale de audit, publicat în Monitorul Oficial al României, partea I, 

nr.1065 din 03 noiembrie 2022. 

Descarcă documentul corespunzător. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.cafr.ro/wp-content/uploads/2022/11/Ordin-ASPAAS-_456_2022_-reinnoire-examen-de-competenta-profesionala.pdf
https://www.cafr.ro/wp-content/uploads/2022/11/Ordin.pdf
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 ACTUALITĂŢI INTERNAŢIONALE 

▪ Materiale informative, studii, opinii, articole 

13. Managementul riscurilor IMM-urilor – listă de verificare pentru riscuri cibernetice și 

reziliență 

 „Incidentele cibernetice pot avea un impact semnificativ asupra capacității unui IMM 

de a face afaceri și pot provoca pierderi financiare majore. Este esențial ca IMM-urile să 

identifice și să atenueze aceste riscuri într-un context în care economiile noastre sunt din ce în 

ce mai digitalizate. Contabilii IMM-urilor sunt consilierii lor de încredere și pot juca un rol 

cheie în atenuarea riscului cibernetic al IMM-urilor. 

Această lucrare – cea mai recentă parte a seriei noastre de proiecte de management al 

riscului pentru IMM-uri – explică de ce și cum ar trebui IMM-urile să ia în considerare și să 

atenueze riscurile cibernetice și cum le poate sprijini cel mai bine contabilul IMM-urilor. 

Lucrarea include o listă de verificare pentru contabili pentru a îmbunătăți rezistența 

cibernetică a IMM-urilor. Lista de verificare poate servi ca bază pentru o discuție sau o 

evaluare inițială a rezistenței cibernetice a clientului. Practicile contabile în sine pot folosi 

acest instrument pentru a-și evalua propria rezistență cibernetică.” 

 

Lucrarea integrală se găseşte aici 

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

 

14. De ce ruperea cercului vicios al corupției este dificilă, dar esențială 

Rob Whiteman, IFAC 

 „Acest lucru poate suna ciudat din partea unei persoane care conduce o organizație 

care se angajează să asigure transparența și responsabilitatea în managementul financiar 

public, dar nu vom eradica niciodată complet corupția. Asta nu înseamnă că nu ar trebui să 

lucrăm pentru a limita oportunitățile de a se produce corupție. Trebuie să ne străduim să-l 

lipsim de oxigen. 

Corupția se ascunde în umbra tuturor economiilor locale, naționale și internaționale. 

Toate piețele, organizațiile și culturile se confruntă cu niveluri diferite de expunere la fraudă 

și corupție. Nu toate sunt intenționate – ar putea proveni din incompetență, din lipsa de 

înțelegere a controalelor și proceselor interne sau din promovarea membrilor familiei fără 

responsabilitate adecvată. Dar, în mare parte corupția este motivată de doi factori: nevoie și 

lăcomie. Aceștia sunt factori puternici și pot influența cu ușurință comportamentul unei 

persoane. Corupția devine apoi un cerc vicios de care este greu de scăpat – cu cât te încurci 

mai adânc în ea, cu atât mai greu este să te eliberezi.” 

 

Materialul integral se găseşte aici 

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

 

 

https://www.accountancyeurope.eu/wp-content/uploads/SME-cyber-security-2022_7.pdf
https://www.accountancyeurope.eu/
https://www.ifac.org/knowledge-gateway/building-trust-ethics/discussion/why-breaking-vicious-circle-corruption-difficult-essential
https://www.ifac.org/
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 NOUTĂŢI EDITORIALE 

15. Revista Audit Financiar nr. 4/2022 

 

Din sumar: „Etica în raportarea altor elemente ale rezultatului global: cazul societăţilor 

europene cotate la bursă în ţările emergente”; „Sunt companiile pregătite pentru raportarea privind 

sustenabilitatea în conformitate cu ED IFRS S1 şi S2? Realitatea din Polonia”; „Influenţa opiniei de 

audit asupra riscului de insolvabilitate a companiilor. Evidenţe pentru România”; „Factori de impact 

asupra opiniei de audit – studiu de caz”; „Influenţa indicatorilor Return on Investment şi Earning per 

Share asupra deciziei investitorului individual – abordare econometrică”; „Înclinaţia studenţilor 

contabili către digitalizare: o abordare calitativă”; „Calitatea raportării financiare într-o perioadă de 

criză”. 

 

 

 
 

Revista este disponibilă pe site-ul CAFR la rubrica „Publicaţii” şi poate fi accesată aici 

 

 

 

 

https://auditfinanciar.cafr.ro/2022/11/14/numarul-168/

