
    ANEXA 3 
       la norme 
 

Obligațiile de formare profesională ale auditorilor financiari 

I. Auditori financiari ACTIVI 
Pentru o perioadă de 3 ani: 120 ore FPC din care: 

 60 ore FPCS  

 60 ore FPCN  

Anual: 20 ore FPC, din care:  

 10 ore FPCS (minim)  

 10 ore FPCN 

II. Auditori financiari NONACTIVI 
 

Pentru o perioadă de 3 ani: 60 ore FPC, din care:  

 30 ore FPCS  

 30 ore FPCN  

Anual: 10 ore FPC, din care:              

 5 ore FPCS (minim) 

 5 ore FPCN 

III. Repartiția orelor FPCS pe perioada de 3 ani pentru auditorii financiari ACTIVI 

A.1. Audit – minimum 20 ore/3 ani, din care: 5 ore/an în audit statutar, în conformitate cu 
prevederile art. 6 alin.(2) lit.a) 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 şi completările ulterioare    

A.2.Contabilitate - minimum 10 ore/3ani,  în conformitate cu prevederile art. 6 alin.(2) lit.a) 
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 şi completările ulterioare  

C. Etica – minimum 4 ore/3 ani, în conformitate cu prevederile art. 6 alin. (2) lit.b) 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 şi completările ulterioare 

D. Alte domenii prevăzute la art. 6 - 26 ore/3 ani 

IV. Orele FPC obligatorii pentru perioada de 3 ani pentru auditorii financiari activi, care 
efectuează misiuni de audit statutar la entități de interes public: 

1. Pentru auditorii financiari care efectuează auditul statutar al situaţiilor financiare pentru 
societăţi ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată: 10 
ore FPCS/3 ani, în domeniile: 



 Audit statutar -  5 ore 

 Reglementări privind privind societăţile ale căror valori mobiliare sunt admise la 
tranzacţionare pe o piaţă reglementată - 5 ore 

 
2. Pentru auditorii financiari care efectuează auditul statutar al situaţiilor financiare 
consolidate pentru societăţi ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacţionare pe o piaţă 
reglementată: 12 ore FPCS/3 ani, în domeniile: 

 Audit statutar al grupurilor -  7 ore 

 Reglementări privind privind societăţile ale căror valori mobiliare sunt admise la 
tranzacţionare pe o piaţă reglementată - 5 ore 

3. Auditorii financiari care efectuează auditul statutar al situaţiilor financiare consolidate: - 8 
ore FPCS/3 ani în domeniul auditului statutar al grupurilor de entităţi. 
 

 

 
 


