
__________

_________





pwc 



Environment Social Governance - Context Global 
[fli Comisia Europeană

Concluziile Agendei 2030 adoptate de UE 
precum şi Acordul de la Paris - Convenţia-
cadru a ONU asupra schimbărilor climatice 
(ratificata de UE în 2016) 

The European Green Deal (2019)- Pactul 
Verde European este Strategia de dezvoltare 
a UE 2050, include: 

• Net zero emisii GES - 2050, 
• Creştere economica bazată pe 

resurse regenerabile, 
• Tranziţia către economia circulară, 
• Tranziţia justă (socio economică 

către o economie verde) 

Comisia Europeană este în curs de revizuire 
a Directivei de raportare nefinanciară 
(CSRD) 

• Alte cerinţe raportare: SFOR, Taxonomy
Regulation

P..C 

Guvernele 
Statelor Membre 

• Obiectivele ONU 2030 pentru dezvoltare durabilă
- Guvernele elaborează strategii cu obiective, ţinte
şi planuri specifice

• Demersuri în România
• Strategia Naţională pentru Dezvoltare Durabilă a 

României 2030 
• Plan de acţiune pentru implementarea SNDDR 

2030
• Codului Român al Sustenabilităţii 
• Transpunerea Directivelor UE 
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Planul UE referitor la finantarea cresterii sustenabile , , 

Finanţarea sustenabilă este esenţială în atingerea obiectivelor Pactului Verde European. 

o 
(\") o 
N 

40% (60°/o ?) 
40% reduceri emisii GES (faţă de 
nivelele 1990) 

al 32%
Minim 32% din consum să fie energie 
regenerabilă 

��� !��:o îmbu nătă re în eficienţă ! 
o 
Lt) Pactu I Verde 

Planul de Acţiune UE 

energetică 

"Zero" .:., ... Legea climei ,,, 
O Europa neutră climatic în 2050 fl!J Neutralitatea climatică-
pentru combaterea încălzirii globale obligaţie legala in UE o 

N 
https://www.europarl.europa.eu/news/ro/press-room/20201002 IPR88431 /pe-doreste-sa-marea sca-la-60-obiectivul-d e-reducere-a-emisiilor-pentru-2 030 

Planul UE referitor la finanţarea creşterii sustenabile adoptat de Comisia Europeană în martie 2018 include o strategie cuprinzătoare de conectare a finanţării de 
sustenabilitate. 10 acţiuni cheie sunt incluse în cadrul a 3 categorii. 

*** 
FINANCING A * 
SUSTAINABLE * EUROPEAN ECONOMY * * *** 

pM1C 

Flux de capital reorientat către economia sustenabilă 
• EU Taxonomy (o clasificare pentru activităţile sustenabile - Regulament UE) 
• Standard UE pentru Green Bonds (va f i  creat)
• Finanţare UE direcţionată către proiecte sustenabile
• Cerinţe de includere a aspectelor de sustenabilitate în evaluarea financiară
• Stabilire benchmarks (repere de performanţă în sustenabilitate)
Sustenabilitatea inclusă în managementul riscului 
• Integrarea aspectelor de sustenabilitate în rating-uri şi cercetări de piaţă
• Responsabilităţi pentru investitori (asset managers) legate de sustenabilitate
• 'Green supporting factor' pentru bănci şi companii de asigurare (facilităţi pentru încurajarea finanţărilor sustenabile)
Transparenţă şi abordare pe termen lung 
• lmbunătăţirea raportărilor pe sustenabilitate
• Evitarea gândirii pe termen scurt în piaţa de capital

Plttps.Jtec.europa.eu/info/publications/sustainable-finance--reneweo-1.trategy_en 



Panel 1- Aspecte teoretice privind rapoartele de 
sustenabilitate 

Dana Lucanu, Director PwC 
Prezentare generala a schimbărilor legislative pe NFRD si CSRD 
Noile standarde de raportare nefinanciara (The EU Sustainability Reporting Standards (ESRS)) 
Standarde de raportare GRI si prezentare model raport de sustenabilitate 
Prezentare model opinie de asigurare limitata raport sustenabilitate 

Monica Dragoi, Director KPMG 
Prezentare generala a regulamentului de taxonomie 852/2021 
Prezentare model raportare taxonomie FY22 
Responsabilităţile auditorului conform NFRD si CSRD 
Elaborarea unui nou standard de audit al raportarilor nefinanciare 
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** * 
ESG - Cerinţe şi demersuri legislative * * * 
Cerinţe şi demersuri legislative 
Directiva NFRD (Nonfinancial Reporting Directive 95/2014) transpusă 
OMFP Nr. 1938/2016 si OMFP Nr. 3456/2018 
(cerinţe actuale - companii cu peste 500 de angajaţi) 

Declaraţie nefinanciară 
Nu se specifică standardul de raportare 
Nu este obligatorie auditarea indicatorilor raportaţi 

Cerinte minime OMFP 1802/2014 Arii descrieslegatede raportarea 
nefinandara conform principiului "comply {9lj Descri re succinta a modelului or explain" 

O de business 
\ • 

Aspecte de mediu 
a i  Descriere politicilor adoptate

de companie privind 
sustenabilitatea 

& 
·-v·-·-

Riscurile asociate cu 
modelul de business si 
politicile adoptate 
KPls nefinanciari relevanti 
pentru activitatea companiei 

Aspecte sociale si de 
personal 

,;i?1     Drepturile omului

O Anti coruptie si mita 

(i) Politici de diversitate

Regulamentul UE 2020/852- Taxonomia (În vigoare) 

• ** 
Directiva CSRD (Corporate Sustainability Reporting 
Directive)(propusă) -
anul 2024 - pentru companiile ce indeplinesc criteriile 
pentru NFRD 
anul 2025 - pentru companiile mari, dar care nu 
indeplinesc acum criteriile pentru NFRD 
anul 2026 - pentru SMEs listate si institutiile de credit 
mici si necomplexe) 

Standard UE general - propus (similar cu 
standardul internaţional GRI) 

- Standard UE - clima - propus (similar cu 
standardul TCFD)

- Assurance/ asigurarea raportului - obligatorie
- Raport integrat (financiar şi ESG)
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Noua Directivă de Raportare - Directiva CSR (propusă) 
Principalele modificari 

Pregătirea companiilor 
implică 

PwC 

Dezvoltarea unui cadru de raportare aliniat noilor cerinţe 

Riscuri şi oportunităţi ESG inventariate si incorporate în managementul riscurilor 

Mapare parti interesate, consultare, analiza materialităţii (concept nou de dublă 
materialitate) 

Strategii de sustenabilitate adoptate 

Stabilire KPI şi monitorizarea performanţei - parametrilor ESG: 
- Mediu - clima (amprenta de carbon I economie circulară/ resurse/ biodiversitate)
- Social - diversitate şi incluziune/politici de remunerare aliniate cu performanţa

ESG/SSM/drepturile omului
- Guvernanta - dezvoltare politici si proceduri ESG 

Responsabilităţi clare pentru pregătirea, monitorizarea şi aplicarea raportării nefinanciare 

Obligaţie de asigurare limitata a rapoartelor de sustenabilitate; trecerea ulterioară la 
asigurarea rezonabilă 

o 
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Standardele europene de raportare 
nefinanciara (ESRS) 

Cele mai importante aspecte: 

• Se lucrează pentru aliniere noilor standarde la standardele GRI (cele
mai cunoscute standarde internationale)

• Standarde generale, termen de adoptare de catre Comisie - octombrie
2022• Standarde specific pe sectoare, termen de adoptare de catre Comisie
- octombrie 2023

• Dubla materialitate a aspectelor materiale definite de noile standarde
pentru fiecare sector in parte

• ln cazul in care datele nu sunt disponibile, companiile trebuie să 
aproximeze informaţiile lipsă. (aceasta cerinta este diferita de GRI care
accepta ca anumite cerinţele impuse să fie omise dar în situatii
legitime - si pentru care se include in raport, motivul omisiunii)

Cerinţele stabilite în noile standarde (atât în aspectele generale, cât şi cele 
specifice) se considera că sunt semnificative, ca urmare trebuie incluse in 
raport sau estimate. 

pwc 
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Noile standarde GRI 2021
Se aplica pentru: 
• rapoarte publicate la si dupa 1 ianuarie 2023

Definitia standardelor 
• sistem de standarde interdependente care sunt

organizate în trei serii :

o Standard Universal - utilizate de toate
organizaţiile atunci când raportează în 
conformitate cu Standardele GRI 

o Standard pe sectoare - in functie de 
industria in care isi desfasoara
activitatea compania

o Standard pe topice - conform listei de 
topice materiale identificate de fiecare
companie

GRI 11: OIL and GAS SECTOR 2021 

• Available to use

 wc 

Universal Standards 

Requlrements and 
principles for using the 
GRI Standards 

Dlsclosures about the 
reporting organization 

Disclosures and 
guidance about the 
organization's material 
topics 

Apply alt three Universal 
Standards to your reporting 

GRI Standards 

Sector Standards 

NEW 

Use the Sector Standards ltlat 
apply to your sectors 

Topic Standards 

[l
Select Topic Standards to report 

specific information on your 
material topics 



Etape principale pregătire raportare ESG 

Definirea limitelor de 
raportare - Entităţi 
incluse in Raportul de 
Sustenabilitate 
• Peste 500 angajaţi
• Alte entităţi - TBD

pwc 

Stabilirea nivelului 
de raportare 

.. (GRI - selecţie de 
indicatori - Codul 
Român, GRI 2021, 
etc.,) 

Consultarea stakeholderilor 
pentru a stabili 
aspectele/priorităţile de 
raportare 

Stabilirea 
· · direcţiilor

strategice, KPI

.. Stabilirea I maparea 
stakeholderilor 
pentru consultare 
interni: angajaţi, 
management, 
responsabili HR, CSR, 
Mediu, etc. 
exte mi: fum izori, 
clienţi, ONG, etc. 

Colectarea datelor, 
procesarea datelor, 
alinierea la 
standard (sistem de 
colectare 
monitorizare date 
ESG) 

Elaborarea Raportului de 
Sustenabilitate pentru publicare 
(cu design, branding) 

· · Verificarea raportului
(assurance - opţional)

Elaborarea Raportului 
- texte, grafice, etc. 

[2]
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Link-uri utile 
• EC Corporate Sustainability Reporting Directive - Proposal
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/company-reporting-and-auditing/company-
reporting/corporate-sustainability-reporting en 

• EU Taxonomy Regulation
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32020R0852

• Eligible activities
https://ec.europa.eu/sustainable-finance-taxonomy/activities/sector en.htm?reference=3

• GRI Standards
https://www.globalreporting.org/standards/

• Sustainability Code for Romania - to be issued based on the German Code
https ://www. deutscher-nach ha ltigkeitskodex. de/ en-g b/

• Greenhouse Gas Protocol (GHG Protocol)
https :/ /g h gprotocol. org/sta ndards
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