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 ŞTIRILE EDIŢIEI 
 

1. Prof. univ. dr. Cristian Bușu este noul președinte al Autorității  

pentru Supravegherea Publică a Activității de Audit Statutar din România  

  

  

Stimați colegi, membri ai Camerei Auditorilor Financiari din România, 

  

Vă informăm că, potrivit Deciziei nr. 306/17.05.2021 a Primului-ministru, publicată în 

Monitorul Oficial al României nr. 511 din 17 mai 2021, domnul prof. univ. dr. Cristian Bușu,  

a fost numit preşedinte al Autorității pentru Supravegherea Publică a Activității de Audit 

Statutar din România (ASPAAS). 

 

Îi urăm noului preşedinte mult succes în activitatea pe care o va desfășura în această 

calitate, asigurându-l de întreaga noastră deschidere la dialog, având convingerea și speranța 

că relațiile de parteneriat între CAFR și ASPAAS vor atinge noi perspective și o dezvoltare 

dinamică comună.  

  

Organismul nostru profesional își exprimă disponibilitatea de a continua proiectele și 

discuțiile demarate cu autoritatea de supraveghere, pentru asigurarea unui climat de 

cooperare, în beneficiul auditorilor financiari și al firmelor de audit din România. 

  

Vom continua să depunem cele mai susținute eforturi în vederea unei comunicări 

prompte și eficiente cu ASPAAS, în ducerea la îndeplinire cu profesionalism a activităților 

delegate și, în sprijinul membrilor, prin simplificarea procedurilor legate de raportarea 

anuală. 
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 INFORMATIV PROFESIONAL 

 

2. Prelungirea termenului de depunere a declaraţiei anuale privind 

beneficiarul real al persoanei juridice 

 

În Monitorul Oficial al României, nr.561/31.05.2021, a fost publicată Ordonanţa de 

urgenţă nr. 43 / 27.05.2021 pentru prelungirea termenului de depunere a declaraţiei anuale 

privind beneficiarul real al persoanei juridice, prevăzut la art. 56 alin. (4) din Legea nr. 

129/2019 pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, precum 

şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative (pag.5). 

  

Prin actul normativ menţionat anterior, a fost derogat termenul de depunere a 

declaraţiei anuale privind beneficiarul real al persoanei juridice până la data de 1 octombrie 

2021. 

  

De asemenea, în anul 2021, declaraţia anuală privind beneficiarul real al persoanei 

juridice supuse obligaţiei de înregistrare în registrul comerţului se depune la Oficiul 

Registrului Comerţului în care este înmatriculată persoana juridică până la data de 1 

octombrie 2021. 

  

Declaraţia anuală privind beneficiarul real poate avea formă de înscris sub semnătură 

privată ori formă electronică şi poate fi transmisă la Oficiul Registrului Comerţului prin 

mijloace electronice, cu semnătură electronică, sau prin servicii de poştă şi curier. 

  

Declaraţia anuală privind beneficiarul real poate fi dată şi în faţa reprezentantului 

Oficiului Registrului Comerţului sau, se poate depune personal sau prin reprezentant, având 

dată certă, dată de notarul public ori atestată de avocat. 

 

Pentru a consulta documentul integral click aici 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.cafr.ro/wp-content/uploads/2021/06/Monitorul-Oficial-al-Romaniei-nr-561-din-31.05.2021.pdf
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3. UPLR – promotor al transformării expertizei judiciare românești 

18 mai 2021 

În data de 18 mai 2021 Uniunea Profesiilor Liberale din România a organizat în format 

online, în parteneriat cu Universul Juridic, conferința cu tema „Expertiza judiciară – nevoia 

îmbunătățirii cadrului de reglementare”. 

Scopul conferinței a fost acela de a identifica soluții pentru îmbunătățirea activității și 

legislației în domeniul expertizei judiciare. Evenimentul s-a bucurat de prezența unor 

personalități incontestabile. Lucrările au fost deschise de alocuțiunea domnului conf. univ. dr. 

Gheorghe Ialomițianu, președinte al UPLR și prim-vicepreședinte CAFR și a fost moderat de 

către domnul Adrian Vascu, evaluator autorizat și președinte de onoare al organizației.  

Din partea profesiilor liberale au luat cuvântul, pentru a exprima dificultățile 

întâmpinate de către profesioniști, dl. dr. Dan Manolescu, prim-vicepreședinte UPLR și 

președinte CCF, av. Cătălin-Daniel Fenechiu, vicepreședinte UPLR și vicepreședinte UNBR, 

Ionelia Vișan, membru al Comisiei de auditori statutari a CCF, Ionelia Alexe reprezentant 

UNPR, Aurel Andrei, președinte al Consiliul filialei București a CECCAR, ing. Ionuț-Cristian 

Săvoiu, președinte, Uniunea Geodezilor din România și arh. Vasile Meiță, președinte al 

Corpului Experților Tehnici din România. 

Principalele aspecte semnalate în cadrul evenimentului de către aceștia s-au referit la: 

rolul expertizelor în realizarea actului de justiție; caracterul multidisciplinar al expertizelor 

judiciare; disfuncționalități constatate în desfășurarea activității de expertiză judiciară; 

onorariile experților; necesitatea promovării în regim de urgență a unui act normativ de 

modificare și completare a Ordonanței Guvernului nr. 2/2000 privind organizarea activității 

de expertiză judiciară și extrajudiciară. 

Președintele UPLR a mulțumit tuturor celor prezenți la conferință dar și Ministrului 

Justiției pentru sprijinul dovedit, precum și pentru implicarea activă în schimbarea cadrului 

legislativ. Dl. conf. univ. dr. Gheorghe Ialomițianu a menționat faptul că este incontestabilă 

necesitatea modificării legislației în domeniu și a susținut specializarea experților pe domenii 

de activitate și asigurarea independenței expertului judiciar prin modul de decontare al 

expertizelor.  

De altfel, diversificarea serviciilor prestate de către experți a fost susținută și de către 

jud. Delia Narcisa Theohari de la Curtea de Apel București care a argumentat în sprijinul 

delegării unor experți pe lângă instanțele judecătorești cu scopul consilierii acestora.  

La conferinţă au participat reprezentanți ai autorităților și instituțiilor publice 

implicate în înfăptuirea și derularea actului de justiție în România, precum: Mihai Pașca, 

secretar de stat, Ministerul Justiției; Cristian Niculescu-Tagarlas, senator, membru al 

Comisiei juridice; Marius Toanchina, senator, membru al Comisiei juridice; Olga Cataraga, 

director, Centrul Național de Expertize Judiciare de pe lângă Ministerul Justiției din 

Republica Moldova. 
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Evenimentul a reprezentat o etapă importantă în procesul de îmbunătățire a legislației 

în domeniu iar UPLR împreună cu Ministerul Justiției și având sprijinul profesiilor liberale 

dar și al reprezentanților politici și al magistraturii vor demara crearea unui grup de lucru cu 

o activitate intensă în următoarea perioadă pentru a discuta în profunzime și concret 

propunerea legislativă care va fi adresată Parlamentului României până la finalul acestui an. 

 

Înregistrarea evenimentului o puteţi viziona aici 

 

 

 

4. Seminar online cu tema „Declarația unică 2021 – noutăți și clarificări”  

12 mai 2021 

  

Miercuri, 12 mai 2021, în intervalul orar 16:00-18:00, Camera Consultanților Fiscali a 

organizat, în parteneriat cu Uniunea Profesiilor Liberale din România, un seminar online cu 

tema „Declarația unică 2021 – noutăți și clarificări”. 

Scopul seminarului a fost acela de a sprijini profesioniștii liberali și reprezentanții 

mediului de afaceri în completarea și depunerea formularului D212. 

Seminarul s-a înscris în seria de evenimente inițiate de Camera Consultanților Fiscali și 

se adresează atât consultanților fiscali, cât și altor profesioniști și reprezentanți ai mediului de 

afaceri. 

Tema abordată a fost susținută atât de specialiști în elaborarea legislației fiscale, cât și 

de profesioniști cu expertiză în aplicarea practică a acesteia, care au discutat cele mai 

importante elemente legislative și practice necesare pentru completarea și depunerea 

la ANAF a formularului D212 și care au răspuns întrebărilor primite de la participanți în 

timpul seminarului. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.universuljuridic.ro/expertiza-judiciara-nevoia-imbunatatirii-cadrului-de-reglementare/
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5. Procedura de implementare a schemei de ajutor de stat instituită prin 

  

Ordonanţa de urgenţă nr. 224/2020 privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar 

pentru întreprinderile din domeniul turismului, alimentaţiei publice și organizării de 

evenimente, a căror activitate a fost afectată în contextul pandemiei de COVID-19  

 

În data de 24 mai 2021, Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului 

(MEAT) a publicat pe site-ul propriu, spre transparență decizională Procedura de implementare 

a schemei de ajutor de stat instituită prin OUG nr. 224/2021 privind unele măsuri pentru acordarea de 

sprijin financiar pentru întreprinderile din domeniul turismului, alimentației publice și organizării de 

evenimente, a căror activitate a fost afectată în contextul pandemiei de COVID-19.  

Obiectivul schemei de ajutor de stat îl reprezintă acordarea de sprijin financiar din 

fonduri publice naționale și/sau din fonduri externe pentru întreprinderile din domeniul 

turismului, alimentației publice și al organizării de evenimente, a căror activitate a fost 

afectată în contextul pandemiei COVID 19. 

Bugetul „Schemei” este estimat la 500 milioane euro, echivalent în lei. Bugetul  alocat 

pentru anul bugetar 2021, aprobat prin Legea nr. 15/2021 a Bugetului de Stat pentru anul 2021 

este  2.500.000.000 lei. 

De asemenea, în documentul publicat sunt menţionate categoriile de beneficiari care 

pot solicita aceste ajutoare şi modalitatea de acordare; procedura de înscriere în cadrul 

schemei precum şi detalii privind verificarea, selecţia şi contractarea beneficiarilor.  

Totodată, documentul cuprinde şi informaţii privind plata granturilor, monitorizarea 

şi controlul beneficiarilor „Schemei” şi recuperarea ajutorului de stat, raportarea şi 

monitorizarea ajutoarelor de stat. 

 

Documentul integral se găseşte aici. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.economie.gov.ro/images/transparenta-decizionala/2021%20Procedura%20Covid%20%20final/Procedura%20HORECA%20%2024.05.2021.doc
http://www.economie.gov.ro/images/transparenta-decizionala/2021%20Procedura%20Covid%20%20final/Procedura%20HORECA%20%2024.05.2021.doc
http://www.economie.gov.ro/transparenta-decizionala/proiecte-in-dezbatere-publica
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6. Accountancy Europe a publicat lista de verificare a sustenabilității pentru IMM-uri  

Multe întreprinderi mici și mijlocii (IMM-uri) sunt preocupate cu funcționarea zilnică a 

afacerii lor. Poate fi descurajant pentru acestea să acorde prioritate tranziției sustenabile a 

afacerii lor. 

Lista de evaluare a sustenabilității îi ajută pe contabilii și consultanții IMM-urilor să își 

susțină clienții pentru a își construi profilul de sustenabilitate. Poate fi primul pas pentru a 

permite o trecere mai ușoară la mai mult modele de afaceri durabile și transpune aceste 

provocări în noi oportunități. 

Această listă de verificare vine să susțină publicația Accountancy Europe 

Managementul riscurilor IMM-urilor: sustenabilitate (2020).  

Organismul profesional European îi încurajează pe utilizatori să o adapteze în funcție 

de evoluțiile legate de durabilitate ale pieței, așteptările partenerilor și autorităților și nevoile 

diferitelor IMM-uri. 

 

 

 

7. Cercetare pentru identificarea impactului controlului fiscal asupra 

comportamentului liberilor profesioniști 

 

Un grup de studenți masteranzi ai Facultății de Economie și de Administrare a 

Afacerilor din cadrul Universității de Vest din Timișoara (domeniul Finanțe, specializarea 

Fiscalitate și consultanță fiscal) a inițiat o amplă cercetare pentru identificarea impactului 

controlului fiscal asupra comportamentului liberilor profesioniști. 

 Acest chestionar este realizat în scop academic și se adresează tuturor persoanelor 

care își desfășoară activitatea în domeniul profesiilor liberale. Prin participarea la acest 

sondaj, puteți contribui și dumneavoastră atât la cercetarea științifică, cât și la dezvoltarea 

profesiei, optând pentru diferite variante deja formulate în chestionar. 

 Toate datele colectate rămân confidențiale, iar datele cu caracter personal sunt 

prelucrate în conformitate cu legislația în vigoare. 

Precizăm faptul că după finalizarea cercetării, rezultatele vor fi făcute publice.  

Camera Auditorilor Financiari din România susține acest demers și recomandă 

completarea formularului din link. 

 

 

 

https://www.accountancyeurope.eu/publications/sme-risk-management-sustainability/?mc_cid=297c6b2657&mc_eid=f6de7ed55b
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeyWKbKMfyXdBRPBQLfkosThGJvige1OWlY3fycPnEbRRRXjg/viewform
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8. Cercetare privind principiile etice și profesionale ale auditorilor interni și externi 

 

O studentă a Facultății de Contabilitate și Informatică de Gestiune din cadrul 

Academiei de Studii Economice București a inițiat o cercetare pentru identificarea 

principalilor factori care ar putea afecta responsabilitatea auditorului în ceea ce priveşte etica. 

Actuala criză globală, în care scandalurile financiare s-au amplificat, a atras atenţia 

asupra unor factori care pun auditorul în faţa a nenumărate provocări.  

Această cercetare este realizată în scop academic și se adresează atât auditorilor interni 

cât și celor externi. Prin participarea la acest sondaj, puteți contribui și dumneavoastră atât la 

cercetarea științifică, cât și la dezvoltarea profesiei, optând pentru diferite variante deja 

formulate în chestionar. 

Toate datele colectate rămân confidențiale, iar datele cu caracter personal sunt 

prelucrate în conformitate cu legislația în vigoare. 

Precizăm faptul că după finalizarea cercetării, rezultatele vor fi făcute publice. 

Camera Auditorilor Financiari din România susține demersurile de cercetare științifică 

în domeniul auditului și recomandă completarea formularului astfel: 

1. Pentru auditorii interni: https://forms.gle/pszPGiisaNw1ztb89 

2. Pentru auditorii externi: https://forms.gle/FeGT5J9xKry1ZpdV7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://forms.gle/pszPGiisaNw1ztb89
https://forms.gle/FeGT5J9xKry1ZpdV7
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 PREGĂTIRE PROFESIONALĂ 
 

9. Programul de pregătire profesională continuă aferent anului 2021 

pentru auditorii financiari 

 

În baza delegării primite de la ASPAAS, CAFR organizează cursurile de formare 

profesională continuă aferente anului 2021, în conformitate cu programul de formare 

profesională continuă (PFPC) aprobat de ASPAAS. 

 

Programul de formare profesională aferent anului 2021 poate fi consultat la link-ul: 

https://www.cafr.ro/wp-content/uploads/2021/05/Programul-de-formare-profesionala-

continua-2021.pdf. 

 

Cursurile structurate de pregătire profesională continuă CAFR 2021 vor fi disponibile 

în platforma e-Learning a Camerei în toamna acestui an, data exactă urmând a fi comunicată 

în timp util. 

 

 

 
 DIN AGENDA CAFR 

▪ Activităţi în plan intern 

 

10. Examenul de competenţă profesională – proba a II-a – organizat de CAFR 

Sesiunea aprilie-mai 2021 

 

În data de 8 mai 2021, CAFR a organizat proba a doua a examenului de competență 

profesională, sesiunea aprilie – mai 2021, respectiv „Testul de aplicare în practică a cunoștințelor 

teoretice” .  

Examenul s-a desfăşurat în sistem online, pe platforma de examinare a Academiei de 

Studii Economice (ASE) București. 

Procedura conform căreia a avut loc examenul a fost publicată pe site-ul CAFR şi pe 

site-ul ASPAAS şi o puteţi consulta aici 

 

 

 

 

https://www.cafr.ro/wp-content/uploads/2021/05/Programul-de-formare-profesionala-continua-2021.pdf
https://www.cafr.ro/wp-content/uploads/2021/05/Programul-de-formare-profesionala-continua-2021.pdf
https://www.cafr.ro/wp-content/uploads/2021/04/ProceduraDesfP2PracticaExamenOnline_CAFR_28_4_21.pdf
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11. Rezultatele examenului de competență profesională  

Sesiunea aprilie – mai 2021 

 

Rezultatele probei a doua a examenului de competență profesională organizat de 

CAFR, în data de 8 mai 2021, au fost publicate pe site –ul CAFR în data de 17 mai 2021, orele 

15:30 p.m. şi se găsesc aici 

Rezultatele au putut fi contestate o singură data, în termen de 48 de ore de la 

publicarea lor, potrivit Ordinului președintelui ASPAAS nr. 389/2020. 

Astfel, în data de 26 mai 2021 au fost publicate rezultatele la contestațiile depuse la 

notele obținute de candidații care au susținut proba a doua a examenului, precum și 

rezultatele finale ale acestei sesiuni de examen și pot fi consultate la următorul link: 

https://www.cafr.ro/examen-competenta-profesionala-sesiunea-aprilie-mai-2021/ 

 

 

12. Seminarul științific: Convergență și Armonizare în Raportarea Financiară și Audit în 

contextul pandemiei de COVID-19 

27 mai 2021 

  

În data de 27 mai 2021 Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor din cadrul  

Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi a organizat în parteneriat cu Camera Auditorilor 

Financiari din România şi cu alte organisme profesionale de profil, ediţia a şasea a 

seminarului științific „Convergență și Armonizare în Raportarea Financiară și Audit în 

contextul pandemiei de COVID-19”.  

Evenimentul s-a desfăşurat sub îndrumarea conf. univ. dr. Ioan-Bogdan Robu, iar 

scopul seminarului științific l-a reprezentat popularizarea unor teme de interes din domeniul 

contabilității, al raportărilor financiare și al auditului de la nivel internațional, pe baza 

susținerii de articole științifice (de tip literature review). 

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

Grigoriu, vicepreşedinte al Consiliului. 

Cele mai bune articole prezentate în cadrul seminarului au fost premiate cu materiale 

de specialitate, cărţi şi alte publicaţii editate de CAFR.  

De asemenea, articolele evidenţiate vor putea fi publicate în una dintre revistele de 

specialitate ale Camerei – Audit Financiar sau Practici de Audit. 

  

 

 

 

 

https://www.cafr.ro/wp-content/uploads/2021/05/Rezultate-ex-comp-Proba-2-.pdf
https://www.cafr.ro/examen-competenta-profesionala-sesiunea-aprilie-mai-2021/
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13. Studenți ai Universității „Petre Andrei” din Iaşi 

în vizită la CAFR  

13 mai 2021 

 

           În data de 13 mai 2021, Camera Auditorilor Financiari din România a găzduit, la sediul 

central din Bucureşti, vizita de studiu a studenților specializărilor: Drept, Economie și Știinţe 

Politice din cadrul Universității „Petre Andrei” din Iași. 

 Această vizită a avut loc în cadrul proiectul „ASCED - angajare sustenabilă și 

competitivitate pentru studenții din domeniul economic și drept”, co-finanțat prin 

Programul Operațional Sectorial Capital Uman 2014 – 2020/ 626/6/13/130352. Obiectivul 

general al proiectului îl reprezintă creșterea șanselor de găsi un loc de muncă pentru un 

număr de studenți din cadrul facultăţilor de Drept, Economie și Științe Politice din regiunea 

Nord-Est, prin stagii de practică și consultanță specifică pentru carieră.  

 Din partea Camerei, au dialogat cu studenții și le-au prezentat acestora beneficiile unei 

cariere în audit Adrian Popescu, președinte, Daniela Ştefănuţ secretar general, alături de 

Flavia Tudor Cioriceanu şef compartiment Servicii și asistență membri și Adriana Spiridon, 

şef compartiment Admitere, pregătire continua și stagiari.  

Evenimentul s-a încadrat în preocupările permanente ale CAFR de a mediatiza şi 

promova profesia de auditor financiar din România și de deschidere și cooperare cu 

instituțiile de învățământ superior, în scopul atragerii tinerilor către profesie. 
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 ACTUALITĂŢI INTERNAŢIONALE 

14. Viitorul NFR și rolul practicienilor mici și mijlocii 

Webinar EFAA (Federația Europeană a Contabililor și Auditorilor pentru 

Întreprinderi Mici și Mijlocii) 

1 iunie 2021 

 

Acest eveniment virtual a oferit celor interesaţi oportunitatea de a discuta cu factorii de 

decizie și părțile interesate cheie cele două rapoarte EFRAG referitoare la raportarea privind 

sustenabilitatea UE, precum și propunerea pentru o directivă de raportare a sustenabilității 

corporative. De asemenea, în cadrul webinar-ului s-au împărtășit informații despre 

INTEREST, un proiect finanțat Erasmus + al cărui partener este EFAA.  

Care sunt implicațiile pentru IMM-uri și practicienii mici și mijlocii care pregătesc 

rapoartele și le consiliază? Răspunsul la această întrebare a constituit subiectul principal al 

evenimentului. 

La discuţii au participat: Salvador Marín, președinte, EFAA; Alain Deckers, șef de 

unitate, Agențiile de transparență corporativă, raportare corporativă, audit și rating de credit, 

DG FISMA, Comisia Europeană; Saskia Slomp, CEO, EFRAG; Luc Hendrickx, Director, 

SMEunited, Luca Brusati, proiect Erasmus + INTEREST; Esther Ortiz, membru al Grupului 

de experți în contabilitate al EFAA.  

Concluziile de închidere au fost formulate de Paul Thompson, director, EFAA. 

 

15.  Noile standarde de management al calității (ISQM)  

Webinar organizat de IFAC și Banca Mondială  

2 iunie 2021 

  

CAFR a promovat webinar-ul „Ridicarea ștachetei în managementul calității: noile 

standarde de management al calității emise de IAASB” organizat de IFAC  împreună cu 

Centrul Băncii Mondiale pentru Reforma Raportării Financiare (CFRR) la care au fost invitaţi 

să participe membrii Camerei pentru a fi la zi cu noutățile din acest domeniu.  

Sue Almond, membru al consiliului de administrație al IAASB și membru al grupului 

de lucru ISQM 1 și Natalie Klonaridis, director adjunct al IAASB, au susținut o prezentare 

live despre aspectele cheie ale noii suite de standarde de management al calității și au răspuns 

la întrebările participanților.  

Acest webinar a avut loc în data de 2 iunie 2021, între 16.00-17.30 ora României și s-a 

va derulat în limba engleză, cu traducere simultană în rusă, georgiană, ucraineană, albaneză 

și bosniacă-sârbă-croată. Traducerea evenimentului a fost oferită cu amabilitate de CFRR 

https://www.efrag.org/Lab2#subtitle1
https://ec.europa.eu/info/publications/210421-sustainable-finance-communication_en#csrd
https://www.interest-project.eu/
https://www.ifac.org/who-we-are/leadership/sue-almond
https://www.iaasb.org/publications/introducing-quality-management-standards
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REPARIS pentru IMM-uri, STAREP și Uniunea Europeană și Proiectul comun Georgia al 

Incluziunii și Responsabilității Băncii Mondiale. 

Webinarul a avut loc online, prin intermediul platformei Zoom și a fost difuzat în 

direct pe canalul YouTube al IFAC, participarea fiind gratuită. 

* 

* * 

Noile standarde revizuite de management al calității vor intra în vigoare la 15 

decembrie 2022. IAASB pune la dispoziția auditorilor și a părților interesate o serie 

de  videoclipuri – disponibile în engleză, franceză, mandarină și spaniolă – care explică 

aspectele cheie ale acestor standarde de management al calității pentru a susține demararea 

implementării lor. 

 

16. Revizuiri propuse la definițiile entității listate și a entității de interes public din Codul 

internaţional de etică al profesioniştilor contabili 

- Opinii EFAA privind proiectul IESBA – 

EFAA pentru IMM-uri, reprezentând vocea SMP-urilor din Europa, solicită o asigurare 

că standardele și reglementările profesionale sunt proporționale cu capacitățile practicilor 

contabile mici și mijlocii (SMP) și ale clienților acestora cu entități mici și mijlocii (IMM-uri) și 

adaptate nevoilor și caracteristicilor SMP-urilor și IMM-urilor. 

Astfel, EFAA consideră că proiectul IESBA este deosebit de relevant, deoarece 

determină și clarifică în mod eficient entitățile care trebuie să respecte cerințe etice mai stricte. 

Determinarea entităților care sunt clasificate ca entități listate și entități de interes public (PIE) 

este parte integrantă a scalabilității Codului internațional de etică pentru profesioniștii 

contabili. 

Susținem, în principiu, adoptarea abordării consiliului pentru definirea PIE, deoarece 

aceasta este în concordanță cu abordarea bazată pe principii ale IESBA pentru stabilirea 

standardelor și permite autorităților locale de reglementare sau altor autorități să rafineze 

definiția PIE pentru a se potrivi cel mai bine nevoilor și circumstanțelor lor locale. Cu toate 

acestea, nu suntem siguri de meritele și necesitatea de a rafina lista prin excluderea entităților, 

deoarece ne temem că acest lucru poate duce la practici incoerente la nivel internațional și, 

poate avea consecințe potențiale neintenționate.  

În continuare, există posibilități suplimentare pentru o mai mare coerență a definițiilor 

și a termenilor folosiți pe toate panourile internaționale de stabilire a standardelor.  

De exemplu, IAASB folosește termenul „entități de interes public semnificativ” (ESPI), 

în timp ce IASB folosește termenul „entități responsabile public”. Astfel de diferențe sunt 

greu de justificat și pot deruta utilizatorii de rapoarte corporative. În consecință, îndemnăm 

consiliile competente să încerce să armonizeze aceste definiții și termeni. 

Pentru materialul integral click aici 

Sursa: https://www.efaa.com/ 

https://www.youtube.com/watch?v=iAvLqIWHGJY
https://www.iaasb.org/publications/introducing-quality-management-standards
https://www.efaa.com/cms/upload/efaa_files/pdf/Publications/Comment_letters/2021/20210503_EFAA_Response_PIE-FINAL.pdf
https://www.efaa.com/
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 NOUTĂŢI EDITORIALE 

17. Revista Audit Financiar nr. 2/2021 

Din sumar: „Determinanţii calităţii raportării financiare: evidenţe empirice pentru 

România”; „Relevanţa raportării non-financiare în determinarea valorii de piaţă a 

capitalului”; „Influenţa sistemelor informatice integrate asupra performanţei şi 

sustenabilităţii firmelor”; „Procesul bugetar în contextul pandemiei de COVID-19”; 

„Raportarea tranzacţiilor semnificative cu părţile afiliate ale companiilor listate la bursă”; 

„Convergenţa cu IFRS – minutul şi scorul”; „Credit Scoring – abordare generală în contextul 

IFRS 9”. 

 

                     

 


