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 ŞTIRILE EDIŢIEI 

 

1. Mesajul Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România  

cu prilejul Anului Nou 

 
Dragi colegi, 

 

Pentru că ne aflăm în acel moment al bilanţului unui an care se încheie, Consiliul 

Camerei Auditorilor Financiari din România vă mulțumește pentru activitatea depusă și vă 

transmite cele mai bune urări pentru Noul An!  

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

traversăm şi, pentru noi, profesioniștii din auditul financiar din România, întreaga perioadă 

pandemică a adus nu numai provocări neaşteptate, ci a conturat și modul în care se 

cristalizează profesia viitorului. Consecințele pandemiei 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.  

Cu toate acestea, să încercăm, împreună, să lăsăm puţin deoparte grijile şi 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 dorim multă sănătate, bucuria împlinirilor și să petreceți minunat aceste clipe de 

sărbătoare alături de cei dragi dumneavoastră! 

Vă mulțumim, dragi auditori, pentru implicare, pentru munca asiduă și pentru 

încrederea acordată şi vă asigurăm că, şi în viitor, vă vom fi aproape și vom da dovadă de 

aceeași receptivitate și deschidere spre comunicare şi transparență.  

 

La Mulţi Ani! 

 

Adrian Popescu 

Preşedintele Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România 
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2. Reînnoirea delegărilor acordate CAFR de către ASPAAS, aferente atribuțiilor de 

organizare a programelor de formare continuă și a examenului de competență profesională 

Stimați colegi, 

 

Vă informăm că, începând cu data de 03 decembrie 2021, au fost reînnoite pentru încă 

un an, delegările acordate Camerei Auditorilor Financiari din România de către Autoritatea 

pentru Supravegherea Publică a Activității de Audit Statutar aferente următoarelor activități: 

 

 organizarea examenului de competență profesională, și 

 organizarea programelor de formare profesională continuă. 

  

În Monitorul Oficial al României nr. 1126 din 25 noiembrie 2021 au fost publicate 

Ordinul președintelui Autorității pentru Supravegherea Publică a Activității de Audit Statutar nr. 

673 din 22 noiembrie 2021 pentru reînnoirea delegării atribuției privind organizarea programelor de 

formare continuă și Ordinul președintelui Autorității pentru Supravegherea Publică a Activității de 

Audit Statutar nr. 674 din 22 noiembrie 2021 pentru reînnoirea delegării atribuţiei privind 

organizarea examenului de competenţă profesională. 
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 INFORMATIV PROFESIONAL 

 3. Declarația nefinanciară  

Ordinul Ministrului Finanțelor nr. 1239/ 2021 pentru modificarea și completarea 

reglementărilor contabile  aplicabile operatorilor economici 

Prin Ordinul Ministrului Finanțelor nr. 1239/ 2021, publicat în Monitorul Oficial al 

României nr. 1012 din 22.10.2021, a fost modificat și completat Ordinul ministrului finanțelor 

publice nr. 1802/2014 cu unele aspecte privind prezentarea de informații 

nefinanciare  (Declarația Nefinanciară). 

Având în vedere solicitările primite din partea auditorilor financiari,  organismul 

nostru profesional  pune la dispoziția membrilor săi o Informare privind aplicarea OMF 

1239/2021, inclusiv calendarul de implementare a noilor cerințe. 

 

Pentru consultarea documentului CLICK AICI!  

 

4. Schema de sprijin pentru consumul de energie electrică și gaze naturale pentru 

sezonul rece 2021-2022 (legea 259/29.10.2021) 

 

 Au fost publicate, în Ordinul Ministerului Energiei nr. 1.240/27.11.2021, Normele de 

aplicare privind accesarea schemei de sprijin pentru plata facturilor aferente consumului de 

energie electrica şi gaze naturale. 

Pentru a beneficia de schema de sprijin, clienții pot depune o cerere și o declarație pe 

propria răspundere la furnizorii de gaze naturale și electricitate. Este vorba de un singur 

formular, modelul acestuia fiind publicat ca anexa la act. 

 Cererea și declarația pe proprie răspundere se depun pe perioada de aplicare a 

schemei de sprijin și se acordă de către furnizori începând cu luna în care se depune cererea. 

Prin excepție, pentru luna noiembrie 2021, cererea poate fi depusă în luna decembrie 2021. 

 În forma de proiect a ordinului, schema de compensare era inaccesibila atât celor aflați 

în procedură de dizolvare sau în procedură de faliment cât și celor care își pierd sau le este 

retrasă autorizația de funcționare sau își pierd dreptul de exercitare a profesiei. 

În forma oficială a ordinului aceste restricții au fost eliminate. 

Pot beneficia de schema de sprijin următorii: 

- microîntreprinderile; 

- întreprinderile mici; 

- întreprinderile mijlocii; 

- PFA-urile, întreprinderile individuale și întreprinderile familiale; 

- cabinetele medicale individuale; 

https://www.cafr.ro/wp-content/uploads/2021/12/Nota-Informare-CAFR_-Ordin_OMF_1239_2021.pdf
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- persoanele care exercită profesii liberale (contabili, consultanți fiscali, avocați, medici, 

auditori energetici, auditori financiari, experți contabili, executori judecătorești, evaluatori 

autorizați, farmaciști, moașe, mediatori, veterinari, notari, optometriști, practicieni în 

insolvență, psihologi, traducători. 

 

Restul detaliilor le găsiţi aici. 

 

 

5. Informare privind raportarea informațiilor nefinanciare - perspectivele Directivei 

europene (NFRD/CSRD) 

  

 CAFR pune la dispoziția membrilor săi informarea privind raportarea informațiilor 

nefinanciare și aspecte privind modificarea Directivei / Directivelor Europene legate de acest 

aspect. 

 Materialul are în vedere prezentarea subiectelor legate de  conținutul și modul de 

raportare a informațiilor nefinanciare și, oferă unele clarificări privind această abordare. 

  

Pentru consultarea  materialului  CLICK AICI! 

 

6. Joint Audit Day 

Noiembrie 2021, Franţa 

 

Având în vedere revizuirile legislației UE de audit, H3C (Haut Conseil du 

Commissariat aux Comptes) din Franţa a organizat în data de 29 noiembrie evenimentul 

Joint Audit Day.  

Înregistrarea este accesibilă la https://www.youtube.com/watch?v=kcm59Ok8dcU. 

Drept urmare, la începutul lunii decembrie, a avut loc o primă întâlnire a grupului de 

lucru intitulat Market Choice, având ca temă Joint Audit. Menţionăm câteva subiecte abordate 

în cadrul discuţiilor:  

 Avantaje ale Joint Audit  

• Principiul celor 4 ochi sporește rezistența auditului și scade șansele de „eșec”; 

• Schimbul de documente de lucru și revizuirea încrucișată obligatorie între 2 auditori 

comuni îmbunătățesc calitatea auditului; 

• Rotația lucrărilor de teren între auditorii comuni (nu este obligatorie în toate țările 

vizate) contribuie pozitiv la scepticism, calitatea auditului; 

• A avea 2 auditori în loc de 1 permite o „rezistență” mai mare față de presiunea 

managementului; 

• Auditorii comuni aduc mai multă experiență și diversitate de cultură care stimulează 

dialogul între ei dar și cu compania, cu comitetul său de audit și supervizorii de audit; 

https://www.cafr.ro/schema-de-sprijin-pentru-consumul-de-energie-electrica-si-gaze-naturale-pentru-sezonul-rece-2021-2022-legea-259-29-10-2021/
https://www.cafr.ro/wp-content/uploads/2021/12/Informare-NFRD-3dec2021.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=kcm59Ok8dcU
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• Continuitatea auditului este considerată pozitivă atunci când termenul misiunii (și 

rotația) pentru fiecare auditor comun este diferit; 

• Comunicarea comună cu un comitet de audit este mult apreciată și considerată mai 

informativă pentru comitet decât atunci când doar cu un singur auditor, auditorii comuni 

aduc mai multă expertiză și puncte de vedere în discuții; 

• Auditul comun este văzut ca o investiție în companii, mai degrabă decât un cost 

suplimentar, oferă mai mult confort companiilor, inclusiv investitorilor și partenerilor 

acestora, mai mult confort auditorilor (deși costurile pentru 2 auditori includ munca în sine, 

munca de revizuire încrucișată și „consolidarea activității auditorilor); 

• Auditul comun văzut ca un instrument care permite firmelor de audit mai mici să se 

dezvolte (cazul Mazars căruia i s-a oferit această oportunitate de a se dezvolta); 

• Raportarea de sustenabilitate în UE (și, de asemenea, o cerere mai mare pentru alte 

servicii de asigurare) va necesita firme de audit mai capabile ca actori pe piață – aceasta ar 

trebui văzută ca o oportunitate de deschidere a pieței. Cu toate acestea, concentrarea actuală 

și lipsa de jucători vor fi un obstacol. 

 

Dezavantaje: 

• Unii vorbitori s-au referit la auditurile comune drept „efort dublu”, dar nu „muncă 

dublă” – auditurile comune necesită cu siguranță mai multe resurse și experți relevanți din 

ambele părți, deoarece ambii auditori trebuie să fie capabili să revizuiască munca celuilalt; 

• Mai multă muncă efectuată de auditori, nu doar munca pe teren și, de aici costuri 

potențial mai mari (a se vedea mai sus, aceasta include activitatea de audit în sine, munca de 

revizuire încrucișată și coordonarea și „consolidarea” activității auditorilor); 

• Auditul comun înseamnă, de asemenea, mai multă muncă pentru comitetele de 

audit atunci când selectează 2 auditori, monitorizarea independenței (furnizarea de servicii 

non-audit) și respectarea regulilor obligatorii de rotație a firmelor de audit trebuie făcută 

pentru ambele firme. 

 

Sursa: Alexandru Coracioni, auditor financiar 
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7. Proprietatea intelectuală pentru profesioniştii contabili 

Webinar Accountancy Europe, ACCA şi EUIPO 

Decembrie 2021 

 

În cursul lunii decembrie, Accountancy Europe împreună cu ACCA și Oficiul pentru 

Proprietate Intelectuală al UE (EUIPO) au organizat un webinar având ca subiect un viitor 

program gratuit de formare și certificare în domeniul proprietății intelectuale (PI), pentru 

profesioniştii contabili.  

Puteți urmări înregistrarea aici: https://www.youtube.com/watch?v=aJHqHZ0x6BA. 

Instruirea pilot care va fi organizată anul viitor va consta într-o sesiune introductivă de 

45 de minute, un atelier de 3,5 ore și instrumente suplimentare de asistență online. Pe 

parcursul acestei instruiri, veți afla despre:  

• Diferitele tipuri de protecție PI disponibile și despre modul în care IMM-urile le pot 

accesa;  

• Cum se identifică dacă un IMM ar putea beneficia de înregistrarea PI și, dacă da, ce 

tip de PI s-ar potrivi nevoilor acestora;  

• Cum să vă ghidați clienții IMM-uri prin procesul de înregistrare a PI.  

În măsura în care sunteţi interesaţi, vă rugăm să completați acest sondaj până la data 

de 21 ianuarie 2022 pentru a vă exprima dorinţa de a participa la instruirea pilot: 

https://www.tmdn.org/uss/386493/lang-en 

De asemenea, am aprecia dacă ați putea disemina acest sondaj şi altor colegi din 

branşa dumneavoastră, sau organizaţiilor profesionale din care faceţi parte. 
 

Sursa: http://www.accountancyeurope.eu/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=aJHqHZ0x6BA
https://www.tmdn.org/uss/386493/lang-en
http://www.accountancyeurope.eu/
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 EVENIMENTE VIITOARE 

8. TaxEU Forum 2022 – Ofertă specială pentru membrii CAFR 

Martie 2022 

 

Anul viitor, în perioada 10-11 martie, TaxEU Forum, cel mai important eveniment de 

legislație și fiscalitate din România, revine cu o ediție specială, de această dată în format 

hibrid şi, va reuni specialiști reputați pentru a aduce în prim plan: 

▪ Impactul asupra contribuabililor ca urmare a modificărilor fiscale pentru anul 2022; 

▪ Modificări importante ale normelor metodologice de aplicare a Codului Fiscal; 

▪ Noutăți și aspecte practice privind legislația TVA; 

▪ Noutăți și modificări legislative privind contribuțiile sociale obligatorii; 

▪ Principalele modificări aduse de Codul Fiscal cu privire la impozitarea veniturilor; 

▪ Metode și responsabilități privind efectuarea inspecțiilor fiscale de către instituțiile 

specializate. 

 

Pentru înscriere, puteți accesa link-ul: https://taxeu.ro/participare/#up  

 

În toată perioada înscrierilor, membrii Camerei Auditorilor Financiari din România vor 

beneficia de oferta specială de 10% discount. 

  

 

 

Pentru restul detaliilor click aici. 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://taxeu.ro/participare/#up
https://www.cafr.ro/taxeu-forum-2022-oferta-speciala-pentru-membrii-cafr/
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 ACTUALITĂŢI INTERNAŢIONALE 

▪ Studii, opinii, articole 

9. Răspunsul Accountancy Europe la proiectul de expunere al IASB 

 

Accountancy Europe a formulat un răspuns la „Proiectul de expunere al IASB: 

cerințele de prezentare în standardele IFRS – O abordare pilot”.  

„Accountancy Europe salută această iniţiativă și sprijină trecerea de la o simplă listă de 

verificare la abordări bazate pe obiective pentru cerințele de divulgare.  

Suntem de acord că există o „problemă a dezvăluirii” cauzată de: 

• nu sunt suficiente informații relevante,  

• prea multe informații irelevante și  

• comunicarea ineficientă a informațiilor furnizate.” 

 

Puteţi consulta materialul integral aici 

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

 

 

10. Cererea de angajamente de asigurare privind sustenabilitatea şi raportarea ESG 

este tot mai mare 

Tom Seidenstein, IAASB 

„În ultimul timp, se pune un accent tot mai mare pe creșterea cerințelor de raportare 

de durabilitate/mediu, social și guvernanță (ESG) pentru companii. Investitorii, factorii de 

decizie politică și o gamă largă de părți interesate caută raportări de calitate superioară, din ce 

în ce mai standardizate, privind performanța companiilor în ceea ce privește măsurile 

nefinanciare. Și odată cu aceasta, cererea de angajamente de asigurare care sporesc gradul de 

încredere al utilizatorilor vizați ai raportării de sustenabilitate/ESG este în creștere. 

Noi, cei de la International Auditing and Assurance Standards Board (IAASB), 

organismul independent de stabilire a standardelor de audit și asigurare, care deservește 

peste 130 de țări, ne așteptăm ca impulsul pentru raportare corporativă suplimentară și 

dezvăluire privind sustenabilitatea și informațiile legate de climă să se accelereze. Vedem 

tendința de trecere de la angajamente de raportare voluntară la cerințe impuse de jurisdicții 

din întreaga lume. Directiva de raportare a durabilității corporative propusă de Uniunea 

Europeană este un exemplu important în această direcție”.  

Articolul integral se găseşte aici 

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

 

 

 

 

https://www.accountancyeurope.eu/wp-content/uploads/211021-IASB-ED-Disclosure-Initiative-AcE-response.pdf
https://www.accountancyeurope.eu/
https://www.ifac.org/knowledge-gateway/contributing-global-economy/discussion/demand-assurance-engagements-sustainability-and-esg-reporting-high-here-how-iaasb-responding
https://www.ifac.org/


 

 

Page | 10 

   

 

 

 NOUTĂŢI EDITORIALE 

 

11. Revista Practici de Audit nr. 4/2021 

 

Din sumar: „Modernizarea profesiei de auditor financiar în contextul actualelor 

provocări globale”; „30 de ani PricewaterhouseCoopers în România – Evoluţie şi provocări în 

auditul financiar din România”, „Perspective asupra problemelor curente în domeniul 

auditului – Impactul tehnologiei asupra auditului”; „Rolul indicatorilor economico-financiari 

în misiunea de audit financiar”; „Dezvoltarea, consecvenţa şi calitatea politicilor contabile în 

contextul utilizării conceptelor fundamentale în contabilitate şi audit financiar”; „Apariţia 

insolvenţei în contextul actualei pandemii”; „Serviciile non-audit şi independenţa auditorului”. 

 

 

 
 

 

 

 

 


