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IoanaORDIN nr. 224/28.04.2020 

pentru completarea Normelor privind acordarea vizei anuale pentru exercitarea activității de 

audit financiar aprobate prin Ordinul președintelui Autorității pentru Supravegherea Publică a 

Activității de Audit Statutar nr. 383/ 2019 , pentru modificarea Normelor privind buna 

reputație a stagiarilor în activitatea de audit financiar, a auditorilor financiari și a firmelor de 

audit aprobate prin Ordinul președintelui Autorității pentru Supravegherea Publică a 

Activității de Audit Statutar nr. 89/ 2018  , și pentru modificarea  Normelor privind formarea 

profesională continua a auditorilor financiari aprobate prin Ordinul  președintelui Autorității 

pentru Supravegherea Publică a Activității de Audit Statutar nr. 90/ 2018    

 

Având în vedere prevederile art. 2 pct. 6,  art. 5 alin. (2), art. 12, art. 20-29, art. 40, art. 51, 

art. 58-60, art. 73 alin. (2) și (3), art. 74 și art. 75 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, 

ținând cont și de Decretul Președintelui României nr. 195/2020 privind instituirea stării de 

urgență pe teritoriul României și prelungit prin Decretul Președintelui României nr. 240/2020 

privind prelungirea stării de urgență pe teritoriul României, 

precum si de faptul că pentru depunerea situațiilor anuale aferente exercițiului financiar 2019, 

respectiv a raportărilor contabile anuale încheiate la 31 decembrie 2019, termenele prevăzute 

la art. 36 alin. (1) și (3), respectiv la art. 37 din Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, 

cu modificările și completările ulterioare, se prorogă până la data de 31 iulie 2020 inclusiv, 

prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 48/2020 privind unele măsuri financiar-fiscale, 

în temeiul prevederilor 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, 
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președintele Autorității pentru Supravegherea Publică a Activității de Audit Statutar 

emite prezentul  

ORDIN: 

Art. I    Normele privind acordarea vizei anuale pentru exercitarea activității de audit 

financiar aprobate prin Ordinul președintelui Autorității pentru Supravegherea Publică a 

Activității de Audit Statutar nr. 383/30.05.2019, publicat în Monitorul Oficial al României, 

Partea I nr. 520 din 26 iunie 2019, cu modificările ulterioare, se   completează după cum 

urmează:  

1. După articolul 3, se introduce un nou articol, articolul 31, cu următorul cuprins: 

Art. 31 ”Prin excepție de la termenul prevazut de art. 3, pentru anul 2020 termenul de 30 iunie 

pentru valabilitatea e-vizelor emise se prelungește până la data de 31 iulie 2020.” 

2. La articolul 12,  după alineatul 12 (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11), care 

va avea următorul cuprins: 

 (11) ”Prin excepție de la termenul prevazut de art. 12 alin. (1), pentru anul 2020 auditorii 

financiari și firmele de audit au obligația depunerii documentației pe platforma online de 

raportare anuală, în vederea obținerii e - vizei anuale, până la data de 31 mai.” 

 

Art. II   Normele privind buna reputație a stagiarilor în activitatea de audit financiar, a 

auditorilor financiari și a firmelor de audit, aprobate prin Ordinul președintelui Autorității 

pentru Supravegherea Publică a Activității de Audit Statutar nr. 89/ 2018, publicat în 

Monitorul Oficial al României, Partea I, nr 733 din 24 august 2018, se modifică după cum 

urmează: 

1. La  articolul art. 5 alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins: 

(1) “În vederea verificării îndeplinirii criteriilor de bună reputație prevăzute la art. 4 alin. (2), 

auditorii financiari și firmele de audit depun anual, până la termenul anual de depunere a 

rapoartelor stabilit prin normele ASPAAS, pe platforma online de raportare, o declarație pe 

propria răspundere privind respectarea criteriilor de buna reputație, semnată olograf sau cu 

semnătura electronică calificată conform Anexei la Normele privind buna reputație a 

stagiarilor în activitatea de audit financiar, a auditorilor financiari și a firmelor de audit”. 

2.  La articolul 6 alineatul (2) se abrogă. 
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Art. III   Normele privind formarea profesională continuă a auditorilor financiari aprobate 

prin Ordinul președintelui Autorității pentru Supravegherea Publică a Activității de Audit 

Statutar nr. 90/2018 publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr 752 din 31 august 

2018, se modifică după cum urmează: 

1. La articolul 11 alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins: 

(1) ”Auditorii financiari au obligația de a depune anual până la termenul anual de depunere a 

rapoartelor stabilit prin normele ASPAAS, pe platforma online de raportare, declarația 

privind formarea profesională continuă semnată olograf sau cu semnătura electronică 

calificată conform Anexei nr. 1 la Normele privind formarea profesională continuă a 

auditorilor financiari.” 

 

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

 

Președintele Autorității pentru Supravegherea Publică a Activității de Audit Statuar, 

Cristiana Doina TUDOR 

 

 

 

 

        

 


