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Programul de formare profesională continuă  
pentru anul 2021  

 

Programul de formare profesională continuă (PFPC) aferent anului 2021 
este întocmit de ASPAAS în conformitate Normele privind formarea 
profesională continuă a auditorilor financiari, aprobate prin Ordinul 
preşedintelui Autorităţii pentru Supravegherea Publică a Activităţii de Audit 
Statutar nr. 90/2018, cu modificările și completărilor ulterioare.  

Cursurile aferente domeniilor de studii incluse în PFPC, organizate în anul 2021 
pot fi susţinute, atât la sală, cât şi on-line. 

Ținând cont de prevederile legale în vigoare, PFPC în anul 2021 va conține 45 
ore de curs din următoarele domenii: 

A. Domenii care asigură competențele tehnice: 
    A.1. Audit 
    A.2. Contabilitate: 

A.2.1. Contabilitatea financiară și raportare; Standardele Internaționale de Raportare 
           Financiară - IFRS 
A.2.2. Contabilitatea costurilor și managerială 

    A.3. Guvernanța corporativă, managementul riscului 
    A.4. Mediul de afaceri - sectoare specializate (de exemplu, sector bancar, energetic, chimic 
etc.) 
    A.5. Fiscalitate 
    A.6. Tehnologia informației și statistică 
    A.7. Drept civil și legislație de afaceri 
    A.8. Finanțe și management financiar 

B. Domenii care asigură abilități profesionale: 
     B.1. Comunicare și marketing 
     B.2. Dezvoltare personală 

C. Domenii care asigură valori, etică și atitudine profesională 
C.1. ISQC 
C.2. Codul etic 
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C.3. Comportament etic (Behavioral Ethics) 
 

 

PFPC aferent anului 2021 este întocmit potrivit prevederilor art. 5 din Normele 
privind formarea profesională continuă a auditorilor financiari, aprobate prin 
Ordinul preşedintelui Autorităţii pentru Supravegherea Publică a Activităţii de 
Audit Statutar nr. 90/2018, cu modificările și completările ulterioare, și are 
următoarea structură: 
 
A. Cursuri de formare profesională continuă organizate de Camera 
Auditorilor Financiari din România (CAFR), în baza delegării, pentru 
auditorii financiari înregistraţi în Registrul public electronic: 

 
  I. Tematică generală, adresată tuturor auditorilor financiari  – 20 de ore  

Tematică Domeniu Lector 
Nr. 
ore 

Îndrumări privind documentarea 
raţionamentelor profesionale 
semnificative în cadrul misiunilor de 
audit statutar 

A1 (audit 
statutar) 

Ciprian 
Mihăilescu 

2 

Exemple practice - teste de efectuat - 
pentru aplicarea standardelor în diverse 
secțiuni ale dosarului de audit  

A1 (audit 
statutar) 

Ana Dincă 2 

Operaţiunile transfrontaliere în baza 
Directivei DAC6  

A5 (fiscalitate) Gabriela Andrei 2 

Contabilizarea contractelor de leasing 
conform reglementărilor naţionale și 
internaţionale 

A2 (Contabilitate)
Se va stabili 

ulterior 
2 

Prezentare ISQM 1, ISQM 2 și ISA 220 
cu aplicabilitate de la 15.12.2022 

A1 Silviu Agache 2 

Activitatea de audit intern: scop, 
obiective, obligativitate, standarde, etc. 

A1 Adriana Duțescu 2 

Noul Cod etic, tradus și aprobat de 
ASPAAS în anul 2020 – Aspecte privind 
Independența 

C2 (Cod etic) Daniela Ștefănuț 2 

Auditarea fondurilor nerambursabile: 
reglementare, standarde de audit 
aplicabile 

A1 Irimie Popa 2 

Auditul imobilizărilor A1 (audit 
statutar) 

Alin Dumitrescu 2 
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Normele fiscale referitoare la obligațiile 
bugetare, în general și a impozitului pe 
profit, în special 

A5 (fiscalitate) 
Florentina 

Șușnea 
2 

 
II. Tematică pentru auditorii care efectuează misiuni de audit specializate - 25 ore 

 

Tematică Domeniu Lector 
Nr. 
ore 

Audit statutar și reglementări privind societăţile ale căror valori mobiliare sunt admise la 
tranzacţionare pe o piaţă reglementată 

Reglementări privind societăţile ale căror 
valori mobiliare sunt admise la 
tranzacţionare pe o piaţă reglementată – 
aspecte specifice situațiilor financiare 
individuale și consolidate 

Reglementări 
Se va stabili 

ulterior 
3 

IFRS 1, Aplicarea pentru prima dată a 
IFRS-urilor 

Reglementări 
Gheorghe 

Ialomițianu 
2 

Raportarea aspectelor cheie de audit (Key 
Audit Matters – KAM) privind societăţile 
ale căror valori mobiliare sunt admise la 
tranzacţionare pe o piaţă reglementată  

Audit statutar 
Se va stabili 

ulterior 
1,5 

Specificități și cerințe de raportare de audit 
suplimentare privind societăţile ale căror 
valori mobiliare sunt admise la 
tranzacţionare pe o piaţă reglementată 

Audit statutar 
Se va stabili 

ulterior 
1,5 

Detalierea responsabilităților comitetelor 
de audit și ale auditorilor 
financiari/firmelor de audit față de 
comitetele de audit ale entităţilor auditate 

Audit statutar 
Se va stabili 

ulterior 
2 

Auditul statutar al grupurilor de entități din piețe reglementate 

Auditul raportării ESEF – oportunități și 
dificultăți  

Audit statutar 
Se va stabili 

ulterior 
2,5 

Comunicarea și relaţia dintre auditorul 
grupului și auditorul componentei  

Audit statutar 
Ciprian 

Mihăilescu 
2,5 

Aspecte practice privind controlul de 
calitate și aplicarea ISA 220 – 
responsabilităţile partenerului de misiune 
la nivelul grupului, inclusiv a auditorilor 
componentelor  

Audit statutar 
Se va stabili 

ulterior 
2 

Auditul statutar al grupurilor de entități din piețe nereglementate 
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Aspecte particulare auditorilor de grup: 
proceduri de audit specifice efectuate în 
auditarea situațiilor financiare ale unui 
grup de societăți 

Audit statutar Adriana Lobdă 2 

Auditarea Alocării Prețului de Cumpărare 
în cadrul unui audit de grupuri de entități  

Audit statutar 
Se va stabili 

ulterior 
2 

Aspecte practice privind testarea pentru 
deprecierea Goodwill-ului în cadrul unui 
audit de grupuri de entități (impairment of 
Goodwill)  

Audit statutar 
Se va stabili 

ulterior 
2 

Aspecte practice privind raportarea 
(raportul auditorului) 

Audit statutar 
Se va stabili 

ulterior 
2 

 

B. Cursuri de formare profesională continuă recunoscute de ASPAAS, în 
conformitate cu prevederile art. 8 din Normele privind formarea profesională 
continuă a auditorilor financiari. 
B.1. Cursuri de formare profesională continuă organizate de Camera 
Consultanților Fiscali (CCF)* 
 

Cod 
Curs 

Tematică Lector 
Numar de 
ore alocat 

2021 

T I Taxa pe valoarea adăugată          Mariana Vizoli 8 

T II Impozitul pe venit şi Contribuţii sociale 
obligatorii 

Se va stabili 
ulterior 

8 

T III Procedura fiscală                  Adrian Luca 8 

T IV 

Impozitul pe profit,Impozitul pe 

veniturile microîntreprinderilor şi practică, 
Impozitul specific unor activităţi 

Gheorghița Toma 

6 

T V 
Accizele şi alte taxe speciale     Se va stabili 

ulterior 
4 

T VI Impozitul pe veniturile nerezidenţilor          Se va stabili 
ulterior 

4 

T VII Preţuri de transfer                Se va stabili 
ulterior 

4 

T VIII 
Taxe vamale                        Se va stabili 

ulterior 
4 
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T IX Expertiză fiscală                  Se va stabili 
ulterior 

4 

T IX Drept fiscal Se va stabili 
ulterior 

4 

T XII Impozitele şi taxele locale Se va stabili 
ulterior 

2 

 
 

*În conformitate cu prevederile protocolului nr. 5193/08.11.2018, cu modificările și 
completările ulterioare, ASPAAS recunoaște un număr de maxim 10 ore din cursurile 
organizate de Camera Consultanților Fiscali în anul 2021. 
 
 
 


