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 ŞTIRILE EDIŢIEI 

 

1. Facturarea electronică obligatorie în România, în relația dintre firme și instituțiile 

statului, începând cu data de 1 iulie 2022 

 

Vă aducem la cunoştinţă că a fost publicată în Monitorul Oficial al României nr. 490, 

Partea I din 17 mai 2022 Legea privind aprobarea OUG nr. 120/2021 privind administrarea, 

funcționarea și implementarea sistemului național privind factura electronică RO e-Factura 

și factura electronică în România, precum și pentru completarea Ordonanței Guvernului nr. 

78/2000 privind omologarea, eliberarea cărții de identitate a vehiculului și certificarea 

autenticității vehiculelor rutiere în vederea introducerii pe piață, punerii în dispoziție pe 

piață, înmatriculării sau înregistrării în România, precum și supravegherea pieței pentru 

acestea.  

 

Potrivit legii sus menţionate, începând cu data de 1 iulie 2022, operatorii economici 

stabiliți în România au obligația în relaţia B2G (Business to Government) să emită facturi 

electronice și să le transmită prin sistemul național privind factura electronică RO e-Factura.

  

Actul normativ reglementează modalitatea de utilizare a Sistemului e-Factura de către 

operatorii economici și autoritățile și entitățile publice, prin descrierea regulilor generale de 

transmitere, recepționare și prelucrare a facturii electronice. 

Pentru a vă conforma prevederilor legale, vă rugăm să consultaţi actele normative 

menţionate. 
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2. Articol publicat de IFAC la secţiunea Knowledge Gateway 

Experiența CAFR cu privire la examinările online: 

o parte importantă a viitorului educației contabile 

 

  „În România, ca în multe jurisdicții din întreaga lume, anul 2021 a fost marcat de 

revenire și reziliență în urma pandemiei COVID-19, fiind introduse o serie de măsuri de 

protecție și siguranță de către autoritățile naționale. În contextul în care Camera Auditorilor 

Financiari din România (CAFR) a fost autorizată și delegată de Autoritatea pentru 

Supravegherea Publică a Activității de Audit Statutar (ASPAAS) să organizeze în anul 2021 

atât examinarea de intrare în stagiu, cât și examinarea finală, la încheierea stagiului în audit 

financiar, siguranța tuturor candidaților, personalului și persoanelor implicate în 

desfășurarea acestor examinări a constituit o prioritate. 

  

  Astfel, CAFR a determinat că soluția la provocările momentului a fost organizarea 

acestor examinări în sistem online, în urma încheierii unui acord tripartit între CAFR, 

ASPAAS și Academia de Studii Economice din București – una dintre cele mai cunoscute 

universități cu profil economic din România, care să permită utilizarea platformei de 

examinare a ASE București, deja folosită și testată de mii de studenți. 

  

  Experiența CAFR în organizarea în sistem online a testului de verificare a 

cunoștințelor pentru accesul la stagiu și a examenului de competență profesională din anul 

2021 a fost prezentată pe scurt într-un articol, menit să ofere o perspectivă de ansamblu și un 

exemplu de bune practici pentru alte organisme profesionale, articol publicat pe pagina IFAC 

Knowledge Gateway.” 

  

  Pentru a consulta articolul integral, vă invităm să accesați IFAC Knowledge Gateway 

la următorul link: CAFR’s Experience with Online Examinations: An Important Part of 

Accountancy Education’s Future | IFAC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.ifac.org/knowledge-gateway/developing-accountancy-profession/discussion/cafr-s-experience-online-examinations-important-part-accountancy-education-s-future?utm_source=Main+List+New&utm_campaign=d233356e2a-EMAIL_CAMPAIGN_2022_05_27_12_53&utm_medium=email&utm_term=0_c325307f2b-d233356e2a-80666416
https://www.ifac.org/knowledge-gateway/developing-accountancy-profession/discussion/cafr-s-experience-online-examinations-important-part-accountancy-education-s-future?utm_source=Main+List+New&utm_campaign=d233356e2a-EMAIL_CAMPAIGN_2022_05_27_12_53&utm_medium=email&utm_term=0_c325307f2b-d233356e2a-80666416
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 INFORMATIV PROFESIONAL 

 

3. Sustainability Report - ESG #7 

Aprilie 2022 

 

1. EFRAG – a lansat în dezbatere publică un draft în ceea ce privește 

standardele de raportare de sustenabilitate pentru companii (ESRS – 

The European Sustainability Reporting Standards). 

2. Accountancy Europe a publicat un document de poziție privind 

recomandări pentru Comitetele de Audit în perspectiva noii legislații a 

Uniunii Europene (Directiva CSRD) care extinde mandatul comitetelor 

de audit (CA) pentru a include chestiunile legate de mediu, factori sociali 

și guvernanță (ESG). 

3. Asigurarea privind raportările de sustenabilitate în perspectiva 

CSRD - Accountancy Europe a publicat o cercetare cu aspecte din 

experiența de peste 20 de ani din practică în privința raportărilor privind 

sustenabilitatea în perspectiva noilor cerințe derivate din propunerea de Directivă CSRD. 

 

Toate detaliile le găsiţi aici 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.cafr.ro/wp-content/uploads/2022/05/ESG-Report-Aprilie-2022.pdf
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 DIN AGENDA CAFR 

▪ Activităţi în plan intern 

4. „Matinalul Digital” eveniment virtual organizat de  

Camera Franceză de Comerţ şi Industrie în România şi  Mazars 

19 mai 2022 

 

În data de 19 mai, Camera Franceză de Comerţ şi Industrie în România a organizat 

împreună cu Mazars evenimentul virtual „Matinalul Digital”, dedicat unei discuții strategice 

privind inițiativa Comisiei Europene de a îmbunătăți procesul de raportare corporativă cu 

privire la audit, supraveghere și guvernanță corporativă. 

Reuniunea a adus în prim-plan, dezbaterile asupra principalelor puncte de vedere în 

ceea ce privește raportarea corporativă, auditul financiar şi procesul de supraveghere.  

Agenda evenimentului a inclus următoarele subiecte:   

- Relevanța raportării corporative și a reformei auditului în mediul de afaceri modern; 

- Conceptul ”joint-audit” în România – cât de pregătiți suntem pentru această 

transformare? 

- Raportarea corporativă și reforma auditului prin prisma sustenabilității - implicații 

ESG și de guvernanță corporativă. 

La discuţiile moderate de Ella Chilea, Partner Audit, Mazars România au participat 

experți reprezentativi din spațiul public și privat, românesc și european, precum:  Alexandra 

Lazar - director, Direcția de legislație și reglementări contabile, Ministerul Finanțelor Publice; 

Monica Avram - director adjunct, Direcția de legislație și reglementări contabile, Ministerul 

Finanțelor Publice; Monica Bizon - expert, Ministerul Finanțelor Publice;  Oana Georgiana 

Stănilă, preşedinte ASPAAS; Vasile Andrian - Partener Audit, Mazars România; Fabrice 

Demarigny - Partener, Mazars Franța. 

Camera Auditorilor Financiari din România a fost reprezentată la eveniment de 

Clemente Kiss, membru al Consiliului. 
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▪  Activităţi în plan internaţional 

 

        5. Calitatea auditului: definiție, vectori și indicatori  

         Webinar organizat de Accountancy Europe 

18 mai 2022 

  

În data de 18 mai 2020 Accountancy Europe a organizat webinarul cu tema 

Îmbunătățirea calității auditului, care este un obiectiv comun pentru toți participanții la 

ecosistemul de raportare corporativă.  

Deși nu există o definiție general acceptată a calității auditului, diferite organizații s-au 

implicat în stabilirea unor indicatori ai calității auditului (audit quality indicators - AQIs). 

Acest webinar s-a axat pe împărtășirea experiențelor practice cu privire la calitatea 

auditului și indicatorii aferenți, implementați în diferite jurisdicții. 

Camera Auditorilor Financiari din România a participat la discuţii fiind reprezentată 

de dr. Ciprian Teodor Mihăilescu, consilierul preşedintelui pe probleme externe. 

 

 

 EVENIMENTE VIITOARE 

6. Gala Aniversară a Facultății de Științe Economice a Universității „Lucian Blaga” din 

Sibiu, 2 iunie 2022 

 

În data de 2 iunie 2022, comunitatea academică celebrează 30 de ani de învățământ 

superior economic sibian.  

Cu această ocazie, Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu 

organizează  Gala Aniversară a Facultății de Științe Economice a Universității „Lucian Blaga” 

din Sibiu. 

În calitate de susţinător permanent al mediului academic economic din România, 

Camera Auditorilor Financiari din România va participa la acest eveniment şi va fi 

reprezentată de conf. univ. dr. Irimie Emil Popa, membru al Consiliului. 

 

Vom reveni cu detalii privind desfăşurarea evenimentului în numărul următor al 

InfoAudit. 
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7. Seminarul științific 

Convergență și Armonizare în Raportarea Financiară și Audit post-COVID19, sub 

influența crizelor energetice și geopolitice  

Ediția a șaptea, 3 iunie 2022, Iaşi 

 

În data de 3 iunie 2020, Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor din cadrul 

Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi organizează în parteneriat cu CAFR şi cu alte 

organisme profesionale din domeniu, Seminarul ştiinţific cu tema: „Convergență și 

Armonizare în Raportarea Financiară și Audit post-COVID19, sub influența crizelor 

energetice și geopolitice”. 

Evenimentul ajuns la a şaptea ediţie are drept scop 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). 

De asemenea, manifestarea ştiinţifică reprezintă, ca şi până acum, o modalitate de 

promovare a profesiei de auditor financiar în rândul studenţilor, care pot deveni viitorii 

specialişti ai acestui domeniu important pentru economia naţională. 

În cadrul evenimentului vor fi prezentate materiale care includ rezultate ale studiilor 

efectuate de studenţii anului I din cadrul programului „Master - Contabilitate, Expertiză și 

Audit (recunoscut ACCA, CAFR și CECCAR), elaborate sub îndrumarea prof. univ. dr. habil. 

Ioan-Bogdan Robu, în cadrul cursului de Sisteme Contabile Comparate. 

Continuând tradiţia ediţiilor precedente, CAFR va fi partener al evenimentului şi va fi 

reprezentată de către dl. Ioan Grigoriu, vicepreşedinte al Consiliului, în calitate de membru 

în Consiliul de Evaluare a lucrărilor. 

În urma procesului de evaluare, CAFR va acorda premii uneia dintre echipele de 

autori ai lucrărilor selectate, constând în cărţi, stagii de practică sau alte materiale de 

specialitate editate de Cameră. 

 

Vom reveni cu detalii despre desfăşurarea evenimentului în următorul număr al 

InfoAudit. 
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 ACTUALITĂŢI INTERNAŢIONALE 

▪ Materiale informative, studii, opinii, articole 

8. Propunerea Comisiei Europene privind sustenabilitatea corporativă de due diligence 

Feedback din partea profesiei contabile europene 

Accountancy Europe salută propunerea mult așteptată pentru o directivă de due 

diligence a sustenabilității corporative. Comisia Europeană (CE) dă dovadă de implicarea 

necesară fiind primul decident de politici din lume care a luat o inițiativă concretă și facem 

apel la liderii mondiali să urmeze acest exemplu. Considerăm că, pentru ca directiva să fie 

eficientă este necesar să se introducă măsuri obligatorii la nivel înalt în UE. Acest lucru va 

permite: i) statelor membre să le adapteze la cadrele lor naționale de guvernanță corporativă; 

ii) CE se poate asigura că există un mecanism eficient de punere în aplicare, care să permită o 

implementare adecvată și să introducă schimbări comportamentale reale în lumea 

corporativă. Prezentăm mai jos câteva dintre punctele care considerăm că merită o evaluare 

suplimentară pentru a atinge scopul directivei. 

 

Documentul integral se găseşte aici iar feedback-ul membrilor AE îl puteţi consulta 

aici. 

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

 

9. Profesioniştii contabili - în centrul atenţiei pentru soluţia la inflație și criza lanțului de 

aprovizionare 

Stathis Gould – IFAC 

„Sunt vremuri fără precedent. Într-un moment critic pentru agenda climatică, mediul 

de afaceri actual este caracterizat de inflație ridicată și provocări ale lanțului de aprovizionare 

și incertitudine geopolitică și macroeconomică. La întâlnirea sa din martie, Grupul 

Consultativ al Contabililor Profesionişti în Afaceri al IFAC a împărtăşit perspective cu privire 

la implicaţiile acestor realităţi pentru directorii financiari şi funcţiile financiare. 

Ratele inflației și presiunile inflaționiste din majoritatea economiilor majore au atins 

niveluri nemaivăzute în ultimii 40 de ani. O dată la o generație, provocările prezintă noi 

realități ale pieței cu riscuri și oportunități care decurg din: Moștenirea lanțului de 

aprovizionare și a problemelor legate de capacitate din cauza pandemiei și a lipsei sistematice 

de investiții în multe lanțuri de aprovizionare și de mărfuri; Inflația care duce la o creștere a 

prețurilor bunurilor, serviciilor și activelor în multe economii. Presiunea prețurilor este 

determinată de: Schimbările de de-globalizare care decurg din războiul din Ucraina și 

impactul acestuia asupra lanțurilor globale de aprovizionare, inclusiv efectele sancțiunilor 

recente; Securitate energetică, independență și tranziție către economii cu emisii scăzute de 

carbon; și Creșterea semnificativă a prețurilor pentru materiale şi mărfuri, precum şi a 

costurilor cu angajații”. 

Articolul integral îl puteţi citi aici 

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

https://www.accountancyeurope.eu/consultation-response/ecs-corporate-sustainability-due-diligence-proposal/
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12548-Sustainable-corporate-governance/F3262271_en
https://www.accountancyeurope.eu/
https://www.ifac.org/knowledge-gateway/contributing-global-economy/discussion/accountants-center-responding-inflation-and-supply-chain-crunch
https://www.ifac.org/

