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 ŞTIRILE EDIŢIEI 

 

1. Termenul de depunere la CAFR a fişei individuale de pregătire profesională 

pentru anul 2021 

 

Stimați colegi, 

  

Vă reamintim că, data limită de depunere la CAFR a fișei individuale de pregătire 

profesională pentru anul 2021 este 27 martie 2022.  

În acest sens, a fost publicată în Monitorul Oficial al României nr. 84/ 27.01.2022, 

Hotărârea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 07/26.01.2022 

privind aprobarea derogării de la aplicare a art. 17 din Normele de pregătire profesională 

continuă a auditorilor financiari conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 75/1999 

privind activitatea de audit financiar, aprobate prin Hotărârea Consiliului Camerei 

Auditorilor Financiari din România nr. 98/ 2018, pentru pregătirea profesională continuă 

aferentă anului 2021, care poate fi consultată aici. 

Fișa anuală de pregătire profesională este disponibilă la următorul link: 

https://www.cafr.ro/uploads/Fisa de pregatire PPC-6802.pdf  și poate fi transmisă și prin e-

mail la invatamant.admitere@cafr.ro. 

 

 

 

2. Rubrici noi pe site-ul CAFR în sprijinul membrilor  

 

Stimaţi colegi, 

 

Pentru a veni în sprijinul activităţii dumneavoastră, site-ul CAFR a dezvoltat două 

rubrici noi, respectiv „Sustenabilitate” şi „Îndrumări profesionale”. 

În cadrul acestor secţiuni sunt publicate ultimele noutăţi din domeniile respective, 

precum şi alte linkuri utile pe care le puteţi accesa în spaţiul „Informaţii utile”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.cafr.ro/wp-content/uploads/2022/01/HCAFR-07-din-26.01.2022.pdf
https://www.cafr.ro/uploads/Fisa%20de%20pregatire%20PPC-6802.pdf
mailto:invatamant.admitere@cafr.ro
https://www.cafr.ro/
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 INFORMATIV PROFESIONAL 

 

3. Reglementări Europene referitoare la Sustenabilitate 

Informare taxonomie - Aplicarea Art.8 din Regulamentul 852/2020 

16 Februarie 2022 

 

În urma adoptării Pactului Verde European, a apărut necesitatea de a avea criterii 

unitare privind raportarea activităților care pot fi considerate durabile din punctul de vedere 

al mediului, criterii care să asigure creșterea transparenței și a coerenței clasificării acestor 

activităţi („taxonomie”) și limitare a riscului de dezinformare ecologica (conceptul de 

„greenwashing”).  

În continuarea materialelor publicate pe site-ul CAFR, la noul capitol „Sustenabilitate” 

(www.cafr.ro), revenim cu o continuare legată de Regulamentul Taxonomiei 2020/852 

(„Regulamentul Taxonomiei”), publicat în luna Iunie 2020 și transpus în legislația națională 

prin OMFP nr.1239/2021, publicat în 4 Octombrie 2021, care modifică și completează cerințele 

OMFP 1802/2014 și OMFP 2844/2016, cu modificările lor ulterioare, privind raportarea 

informațiilor nefinanciare. 

 

Pentru toate detaliile click aici 

 

4. Noutăţi în domeniul acţiunilor de prevenire şi combatere  

a spălării banilor 

 

În sprijinul activităților auditorilor financiari, vă informăm că pe site-ul ONPCSB au 

fost publicate Ghiduri/Manuale în contextul Evaluării supranaționale a riscurilor. 

Pentru mai multe informaţii accesați:   http://www.onpcsb.ro/programe-instruire-

onpcsb/ghiduri-manuale 

 

 

5. Comunicat privind obligația întreprinderilor din domeniul transporturilor să 

demonstreze capacitatea financiară pe baza conturilor anuale certificate de un auditor 

financiar 

Stimați colegi, 

Vă informăm că a fost modificat OG nr. 27/2011 privind transporturile rutiere, prin OG 

nr. 12/2022 pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul 

transporturilor rutiere, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.98/31.01.2022. 

  

Prin OG nr. 12/2022 a fost modificat art.15 care are următorul cuprins: 

http://www.cafr.ro/
https://www.cafr.ro/wp-content/uploads/2022/02/InformareCAFR_-Taxonomie-art-8_-Reg852_2020.pdf
http://www.onpcsb.ro/programe-instruire-onpcsb/ghiduri-manuale
http://www.onpcsb.ro/programe-instruire-onpcsb/ghiduri-manuale
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‘‘(1) În vederea respectării cerinţei privind capacitatea financiară, întreprinderea 

trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: 

 a) să demonstreze, pe baza conturilor anuale certificate de un auditor financiar/expert 

independent, că dispune în fiecare an de capital şi rezerve în valoare totală de cel puţin 9.000 

EUR, pentru primul autovehicul utilizat, de 5.000 EUR pentru fiecare autovehicul 

suplimentar sau combinaţie suplimentară de vehicule utilizat(ă) cu o masă maximă 

autorizată care depăşeşte 3,5 tone şi de 900 EUR pentru fiecare autovehicul suplimentar sau 

combinaţie suplimentară de vehicule utilizat(ă), cu o masă maximă autorizată care 

depăşeşte 2,5 tone, dar nu depăşeşte 3,5 tone; 

b) să demonstreze, pe baza conturilor anuale certificate de un auditor financiar/expert 

independent, că dispune în fiecare an de capital şi rezerve în valoare totală de cel puţin 1.800 

EUR pentru primul vehicul utilizat şi de 900 EUR pentru fiecare vehicul suplimentar utilizat, 

în cazul întreprinderilor care exercită ocupaţia de operator de transport rutier de mărfuri 

numai cu ajutorul unor autovehicule sau combinaţii de vehicule a căror masă maximă 

autorizată depăşeşte 2,5 tone, dar nu depăşeşte 3,5 tone; 

(…)” 

Având în vedere cele de mai sus, Camera Auditorilor Financiari din România va 

solicita o serie de clarificări în ceea ce privește serviciile anuale ce urmează să fie asigurate de 

către auditorii financiari pentru întreprinderile ce desfășoară activități în domeniul 

transporturilor, urmând să vă punem la dispoziție toate informațiile necesare desfășurării 

activității în cele mai bune condiții. 

 

 

6. Eveniment comun IFAC-ACCA cu tema  

„Îmbunătățirea educaţiei contribuabililor în vederea creșterii încrederii publice în 

sistemul fiscal și facilitarea adoptării standardelor globale” 

8 februarie 2022 

  

 OECD a publicat un raport recent cu tema, Punerea bazelor unei culturi fiscale, civice și 

cetățenești – ediția a doua,  care prezintă modul în care educația profesioniştilor contabili 

poate fi un instrument cheie în creșterea disponibilității cetățenilor și companiilor de a plăti 

voluntar taxele și de a juca un rol vital în domeniul veniturilor fiscale, necesare atingerii 

standardelor de dezvoltare durabilă globală. 

În acest context, CAFR a lansat pe site-ul propriu invitaţia de participare a auditorilor 

financiari la evenimentul comun organizat de IFAC și ACCA, în colaborare cu OECD, la o 

discuție activă, concentrată în jurul a trei mari teme ale educației contribuabililor identificate 

în raport, cum ar fi: predarea fiscalității, comunicarea impozitelor și sprijinirea directă a 

contribuabililor în vederea conformității. 

Printre vorbitori s-au regăsit figuri marcante ale profesiei financiar-contabile globale, 

precum: Kevin Dancey - Director executiv IFAC, Scott Hanson - Director, Politici publice & 

Reglementare, IFAC, Helen Brand - director executiv ACCA, Victor Negrescu - membru, 

Parlamentul European, Jason Piper - Director fiscalitate, ACCA. 

https://www.oecd.org/tax/building-tax-culture-compliance-and-citizenship-second-edition-18585eb1-en.htm?utm_source=Main+List+New&utm_campaign=077ddd6ad4-EMAIL_CAMPAIGN_2020_02_27_04_46_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_c325307f2b-077ddd6ad4-80685640
https://www.oecd.org/tax/building-tax-culture-compliance-and-citizenship-second-edition-18585eb1-en.htm?utm_source=Main+List+New&utm_campaign=077ddd6ad4-EMAIL_CAMPAIGN_2020_02_27_04_46_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_c325307f2b-077ddd6ad4-80685640
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 DIN AGENDA CAFR 

▪ Activităţi în plan intern 

7. Noutăţi privind proiectul INNOTECH Student 

 

Stimaţi colegi, 

După cum aţi fost informaţi în cursul lunii ianuarie prin intermediul site-ului CAFR, 

precum şi în InfoAudit, au fost demarate înscrierile în cadrul proiectului INNOTECH Student 

„SEED ACCELERATOR 2020!” 

„Susținerea antreprenoriatului prin înființarea de startup-uri în domenii inovative” este un 

proiect implementat de Camera Auditorilor Financiari din România în parteneriat cu 

Universitatea de Științe Agronomice şi Medicină Veterinară din București şi este cofinanţat 

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

 

Găsiţi ultimele actualizări aici 

 

 

8. Pria AML Compliance Conference România  

24 februarie 2022 

  

 În data de 24 februarie 2022 PriaEvents în parteneriat cu ARB, UNSAR, ACJSFB, 

CAFR, UNNPR, au organizat în format online, evenimentul „PRIA AML Compliance 

Conference”, cu tema Prevenirea și combaterea spălării banilor – AML și Conformitate în România 

(Compliance Romania). 

Această conferință complexă a reunit reprezentanți ai autorităților de reglementare, 

ofițeri de conformitate, asociați, avocați, auditori, consultanți, reprezentanți ai industriei 

financiare, reprezentanţi ai profesiilor liberale, dar și reprezentanți ai altor sectoare de 

business, top manageri și antreprenori. 

 În cadrul discuţiilor, subiectele principale au vizat cele mai noi și mai bune soluții 

pentru aplicarea AML, conformitatea și provocările etice, inclusiv anticorupție, protecția 

datelor și gestionarea riscurilor. De asemenea, agenda evenimentului a inclus diferite studii 

de caz, împreună cu discuții și exemple din cele mai bune practici. 

Subiectele dezbătute s-au concentrat pe aspectele esențiale referitoare la cerințele 

implementării Legii 129/2019 privind prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării 

terorismului, gestionarea riscurilor de spălare a banilor, conformitatea și provocările etice, 

inclusiv anticorupția, susținute de studii de caz privind aspecte practice legate de 

identificarea fraudelor, creșterea eficienței programelor de conformitate, sancțiuni 

internaționale și beneficiarul real, rolul auditorului în contextul AML. 

În alocuțiunea sa, președintele CAFR, dl. Adrian Popescu a subliniat deschiderea pe 

care organismul nostru profesional o manifestă pentru eficientizarea implementării 

reglementărilor AML și pentru sprijinirea auditorilor financiari, atât în calitatea lor de entități 

raportoare, cât și în contextul misiunilor de Audit AML, cu accent pe monitorizarea calității 

https://www.cafr.ro/proiect-innotech/
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activității de audit financiar și furnizarea unor servicii care să asigure un înalt nivel de 

profesionalism, credibilitate și relevanță.  

 

Evenimentul a fost publicat din timp pe site-ul CAFR, împreună cu invitaţia de 

participare adresată auditorilor financiari. 

 

Mai multe informaţii găsiţi în agenda evenimentului. 

 

 

▪  Activităţi în plan internaţional 

9. Şedinţa Grupului de experţi privind calitatea în audit a Accountancy Europe 

9 februarie 2022 

 

În data de 9 februarie 2022, s-a desfăşurat a doua şedinţă, organizată online, a Grupului de 

Experţi privind Calitatea în Audit a Accountancy Europe, în care activează şi reprezentantul 

CAFR, dr. Clemente Kiss.  

Acest Grup de lucru are ca obiectiv elaborarea unui studiu – „Position Paper”- privind un 

set de indicatori de calitate în audit. Principalele etape ale acestui proces sunt: 

-  realizarea unui inventar la nivel internaţional al indicatorilor de calitate în audit;  

-  organizarea unui webinar cu toate părţile relevante pentru un schimb activ de idei în 

acest sens. 

Ultima etapă a acestui proces urmează să se concretizeze, cel mai probabil la mijlocul 

acestui an, prin publicarea studiului mai sus amintit. 

 

10. Informaţiile nefinanciare şi sustenabilitatea în Europa 

18 februarie 2022 
 

În data de 18 februarie a.c. în cadrul Întâlnirii Internaționale a Economiștilor Contabili 

(Spania), s-a desfășurat o masă rotundă cu tema „Informațiile nefinanciare și sustenabilitatea în 

Europa”, eveniment organizat organizat sub auspiciul Federației Europene a Contabililor și 

Auditorilor (EFAA) pentru IMM (SMEs). 

Întâlnirea a fost moderată de Salvador Marin Hernandez, președinte EFAA for SMEs, 

iar dezbaterile s-au axat pe evidențierea principalelor aspecte cu impact asupra raportării 

informațiilor nefinanciare, în contextul Proiectului Directivei Europene privind Raportarea 

Informațiilor Financiare, contextual pentru IMM, implicarea auditorilor și provocările 

profesiei – de la abordarea sistemică a riscurilor la nivelul de asigurare prin rapoartele de 

audit.  

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

Anca Amuza, din cadrul compartimentului Audit Intern. 

 
 

https://www.cafr.ro/wp-content/uploads/2022/02/Agenda_Pria-AML-Compliance-Conference-Romania_24-februarie-2022.pdf
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11. Întâlnirea Grupului de lucru dedicat Îndrumărilor de Implementare (Implementation 

Guidance Task Force (IGTF) al Comitetului pentru Practici Mici şi Mijlocii din cadrul 

IFAC (SMP Committee) 

24 februarie 2022 

 

În data de 24 februarie 2022, Grupul de lucru IGTF – SMP Committee din cadrul IFAC, 

a organizat o întâlnire virtuală care a vizat stadiul implementării ISQM 1 la nivelul naţional al 

organizaţiilor membre, având în vedere că termenul este relativ scurt, respectiv  data de 15 

decembrie a.c.  

Din partea Camerei Auditorilor Financiari din România a participat la eveniment 

Monica Ştefan. 

Din discuţii s-a concluzionat că majoritatea membrilor implementează, în primă fază 

ISQM, împreună cu cei care fac misiuni de asigurare, audit şi revizuiri.  

De asemenea, s-a luat în calcul amânarea alinierii la ISQM pentru firmele mici întrucât 

elaborarea unui manual în sine este un proces greoi şi laborios.  

În ceea ce priveşte situaţia din România, deocamdată doar ASPAAS a procedat la 

traducerea Standardelor şi a Ghidurilor de implementare. 

Pentru viitor se preconizează elaborarea de chestionare care să reliefeze situația 

implementării în cadrul fiecărei firme, câte folosesc aplicații de audit, câte au deja manual de 

politici creat şi câte nu, care e politica pe training etc.  

Rezultatele centralizate ale sondajelor ar trebui înaintate către autoritatea de 

supraveghere (în cazul nostru – ASPAAS), care să susţină un demers pentru suportul firmelor 

mici/medii care nu dispun de suficiente resurse.  
 

 

12. Forumul Directorilor Executivi ai IFAC  

28 februarie – 1 martie 2022 

  

Forumul Directorilor Executivi ai IFAC oferă organismelor membre ocazia de a afla 

noutăți privind aspectele cheie care afectează profesia contabilă globală, precum și 

posibilitatea discutării modulului în care poate răspunde profesia.   

Lucrările „Forumului” au fost deschise de Alan Johnson, președinte al IFAC și Kevin 

Dancey, Chief Executive Officer, IFAC.  

Unul dintre vorbitorii cheie ai întâlnirii a fost Martin Moloney, noul secretar general al 

IOSCO iar Panelul de discuții interactive din cadrul Forumului, Integritate și Profesia Contabilă, 

a fost moderat de Zeinab Badawi de la BBC și a reunit lideri de renume din domeniu. 

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

Daniela Ştefănut, secretar general.  
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 ACTUALITĂŢI INTERNAŢIONALE 

▪ Materiale informative, studii, opinii, articole 

13. Ratele de TVA – o mai mare flexibilitate pentru statele membre UE 

Material informativ Accountancy Europe 

„De la 1 ianuarie 2025, statele membre UE vor avea mai mare flexibilitate pentru 

a stabili cote de taxă pe valoarea adăugată (TVA) în țara lor, sub rata standard. O gamă 

mai largă de bunuri și servicii va putea beneficia de tarife reduse, dacă statul membru 

dorește acest lucru. 

Aceasta reflectă domeniile de politică vitale pentru Europa – lupta împotriva 

schimbărilor climatice, digitalizarea economiei și lecțiile învățate din criza 

coronavirusului. 

Deși nu este probabil ca acest lucru să creeze distorsiuni semnificative ale 

comerțului între statele membre, peisajul TVA al UE va deveni mai complex pentru 

întreprinderile care efectuează tranzacții în mai multe state membre.  

Acest lucru ar putea afecta în special întreprinderile mici și mijlocii (IMM-uri). 

Este important ca profesioniştii contabilii să fie conștienți de aceste modificări 

potențiale înainte de introducerea lor și să fie la curent cu schimbările din alte state 

membre în care își pot desfășura activitatea clienții”. 

 

Documentul integral se găseşte aici 

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

 

14. Raportare corporativă mai puternică în Europa – soluții pentru profesia 

contabilă 

Material informativ Accountancy Europe 

„Accountancy Europe felicită Comisia Europeană (CE) pentru adoptarea unei 

abordări holistice a celor trei piloni ai raportării corporative: guvernanța corporativă și 

raportarea, auditul statutar și supravegherea acestora. Profesia noastră este deschisă la 

schimbare și gata să contribuie la eforturile CE de a îmbunătăți ecosistemul de 

raportare corporativă.  

Suntem de acord cu obiectivul CE de a consolida fiecare pilon, astfel încât 

ecosistemul să fie mai bine înzestrat pentru a face față eșecurilor companiei și a 

minimiza apariția acestora. Cadrul general ar trebui să devină mai coerent, 

asigurându-ne că cei trei piloni sunt complementari și eficienți sistemic în UE. Orice 

măsură luată ar trebui să vizeze furnizarea de informații fiabile și în timp util 

acționarilor, investitorilor și altor părți interesate. Accentul CE pe integrarea raportării 

financiare și de sustenabilitate este primordial, este susținut de implicarea auditorului 

în ambele aspecte şi oferă o imagine mai exactă a unei companii”.  

Răspunsul Accountancy Europe la Consultarea CE cu privire la raportarea 

corporativă – îmbunătățirea calității și a aplicării acesteia îl găsiţi aici 

 

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

https://accountancyeurope.eu/wp-content/uploads/220214-VAT-rates-factsheet.pdf
https://www.accountancyeurope.eu/
https://www.accountancyeurope.eu/consultation-response/ecs-consultation-on-corporate-reporting-improving-its-quality-and-enforcement/
https://www.accountancyeurope.eu/
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15. Este timpul pentru acțiune privind durabilitatea: următorii pași pentru profesia 

contabilă 

Material informativ IFAC 

 

„Odată cu înființarea Comitetului pentru Standarde Internaționale de Sustenabilitate, 

calea de urmat este clară: profesia contabilă trebuie să conducă în ceea ce privește raportarea 

climatică și alte dezvăluiri semnificative de mediu, sociale și de guvernanță și asigurarea 

acestora - contribuind la piețe și economii financiare puternice și durabile și permițând 

obiectivele de dezvoltare durabilă stabilite la nivel internaţional”. 

 

Documentul integral se găseşte aici 

 

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

 

 

 

16. Revizuiri propuse pentru Codul privind  

Definiția Auditurilor de Echipă și Grup de Angajare 

Material emis de IESBA 

 

Revizuirile propuse de IESBA stabilesc prevederi care abordează în mod cuprinzător 

considerentele de independență pentru firmele și persoanele implicate într-o misiune de 

audit al situațiilor financiare ale grupului.  

Propunerile abordează, de asemenea, implicațiile privind independența schimbării în 

definiția unei echipe de misiune – un concept central pentru un audit al situațiilor financiare – 

în Standardul Internațional de Audit (ISA) 220, Managementul Calității al Consiliului pentru 

Standarde Internaționale de Audit și Asigurare (IAASB). pentru un audit al situațiilor 

financiare. 

 

 

Pentru materialul integral click aici 

Sursa: https://www.ethicsboard.org/ 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.ifac.org/system/files/publications/files/IFAC-Time-for-Action-on-Sustainability.pdf
https://www.ifac.org/
https://www.ethicsboard.org/news-events/2022-02/iesba-addresses-independence-expectations-group-audits
https://www.ethicsboard.org/

