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na FRÂNCU07.10.2019 17:12:35 

xpert pri Expert pri ORDIN Nr. 662 din data de 18.12.2019 

privind adoptarea Codul etic al profesioniștilor contabili, ediția 2018, elaborat de Consiliul 

pentru Standarde Internaționale de Etică pentru Contabili (IESBA) al Federației Internaționale 

a Contabililor (IFAC) 

 

În temeiul prevederilor art. 20 lin. (2), art. 50 lit. b), art. 73 si 75 alin. 2 lit b) din Legea nr. 

162/2017, privind auditul statutar al situaţiilor financiare anuale şi al situaţiilor financiare 

anuale consolidate şi de modificare a unor acte normative 

având în vedere prevederile art. 77 alin. (2) și (3) din Legea nr. 162/2017 privind auditul statutar 

al situațiilor financiare anuale și al situațiilor financiare anuale consolidate și de modificare a 

unor acte normative, 

Președintele Autorității pentru Supravegherea Publică a Activității de Audit Statutar emite 

prezentul 

ORDIN: 

Art. 1 Se adoptă Manualul Codul etic al profesioniștilor contabili, ediția 2018, ISBN: 978-1-

60815-369-5, traducerea în limba română a „Handbook of the International Code of Ethics for 

Professional Accountants, 2018 Edition” elaborat de Consiliul pentru Standarde Internaționale 

de Etică pentru Contabili (IESBA) al Federației Internaționale a Contabililor (IFAC), aplicabil 

de către auditorii financiari și de firmele de audit autorizaţi/autorizate în România şi 

înregistrați/ înregistrate în Registrul Public Electronic al auditorilor financiari și firmelor de 

audit, publicat pe site-ul Autorității pentru Supravegherea Publică a Activității de Audit 

Statutar. 

Art. 2 Codul etic al profesioniștilor contabili, ediția 2018, elaborat de Consiliul 

pentru Standarde Internaționale de etică pentru contabili (IESBA) al IFAC, este inclus în 

Manualul Codul etic al profesioniștilor contabili, ediția 2018, adoptat de Autoritatea pentru 

Supravegherea Publică a Activității de Audit Statutar și disponibil la adresa web: 

https://www.codetic-standardeinternationale.ro/ . 

Art. 3  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. 

 

Președinte, 

Cristiana Doina TUDOR 

AUTORITATEA PENTRU SUPRAVEGHEREA PUBLICĂ 

A ACTIVITĂȚII DE AUDIT STATUTAR 

 

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE 
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