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Programul de formare profesională continuă  
pentru anul 2022  

 
 
 

 

Programul de formare profesională continuă (PFPC) aferent anului 2022 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 2022 pot fi susţinute, 
atât la sală, cât şi on-line.  
 
Perioada în care vor fi organizate cursurile și lectorii aferenți vor fi anunțate, în timp util, pe site-ul 
aspaas.gov.ro și pe site-ul cafr.ro. 
 
Ținând cont de prevederile legale în vigoare, PFPC în anul 2022 va conține 28 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. Aptitudini profesionale 
 
C. Domenii care asigură valori, etică și atitudine profesională 

C.1. Sistem intern de control al calității (ISQC/ISQM) 
C.2. Etică profesională și independență 
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PFPC aferent anului 2022 este întocmit potrivit prevederilor art. 6 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 Nr. ore Lectori 

Auditul entităților fără scop patrimonial 
 A1 (audit 

statutar) 
2 Ciprian-Teodor 

Mihăilescu 

Directiva europeană privind informațiile 
nefinanciare (CSRD) și proiectul standardelor de 
raportare elaborate de EFRAG: principii 
generale, cerințe, dubla materialitate 

A1 (audit 
statutar) 2 Ciprian-Teodor 

Mihăilescu 

Standardul ISA 320 privind pragul de 
semnificație, cu aplicații în misiunile de audit 
statutar 

A1 (audit 
statutar) 2 

Clemente Kiss 

Abordarea contractelor oneroase în cadrul 
misiunilor de audit statutar 

A1 (audit 
statutar) 2 Adriana Lobdă 

Practica de audit intern pe bază de riscuri; 
recomandări de îmbunătățire a proceselor 
existente 

A1 (audit) 
2 

Clemente Kiss 

Procesul de management al  calității firmelor 
bazat pe riscuri, stabilirea obiectivelor și 
răspunsurile la aceste riscuri 

C.1 (ISQM) 
2 

Ana Dincă 

Codul Etic - modificări aduse standardelor 
internaționale de independență 

 
C.2 (Etica) 2 Daniela Ștefănuț 

 

Noutăți fiscale 2022, relevante pentru auditori A5 (Fiscalitate) 2 Florentina Șușnea 

IFRS 15 Venituri din contractele cu clienții A2 
(Contabilitate) 2 Liliana Ionescu-

Feleagă 
Aplicarea IFRS 2, Plăți pe bază de acțiuni A2 

(Contabilitate) 2 Adriana Duțescu 
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II. Tematică pentru auditorii care efectuează misiuni de audit specializate - 8 ore 
Audit statutar și reglementări privind societăţile ale căror valori mobiliare sunt admise la 

tranzacţionare pe o piaţă reglementată 
Tematică Domeniu Nr. ore Lector 

Auditul activităților de prevenire și 
combatere a spălării banilor (Audit 
AML) - noi provocări în practica 
auditului, relevante pentru PIE 

IV 1 (audit 
statutar) 2 Laura Vorniceanu 

Reglementări contabile internaționale 
și naționale privind investițiile 

imobiliare 

IV 1 
(reglementări) 2 

Gheorghe 
Ialomițianu 

Auditul statutar al grupurilor de entități din piețe reglementate 
Implementarea ISQM și ISA 220 din 
perspectiva entităților de interes public 

IV 2 (audit 
statutar) 2 Silviu Agache 

Auditul statutar al grupurilor de entități din piețe nereglementate 

Auditul parților afiliate 
IV 2 (audit 

statutar) 2 Alina Făniță 

 
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. a) Cursuri de formare profesională continuă organizate de Camera Consultanților 
Fiscali (CCF)* în sistem online 

Cod 
Curs Tematică Numar de ore 

alocat 2022 

T I Taxa pe valoarea adăugată          10 

T II Impozitul pe venit şi Contribuţii sociale obligatorii 9 

T III Procedura fiscală                  10 

T IV 
Impozitul pe profit, Impozitul pe 
veniturile microîntreprinderilor şi practică, 
Impozitul specific unor activităţi 

8 

T V Accizele şi alte taxe speciale     4 

T VI Impozitul pe veniturile nerezidenţilor          6 

T VII Preţuri de transfer                4 

T VIII Taxe vamale                        4 

T IX Expertiză fiscală                  6 

T IX Drept fiscal 6 

T XII Impozitele şi taxele locale 2 
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b) Cursuri de formare profesională continuă organizate de Camera Consultanților 
Fiscali (CCF)* la sală 

Cod 
Curs Tematică Numar de ore 

alocat 2022 

T I Taxa pe valoarea adăugată          3 

T II Impozitul pe venit şi Contribuţii sociale obligatorii 3 

T III Procedura fiscală                  2 

T IV 
Impozitul pe profit, Impozitul pe 
veniturile microîntreprinderilor şi practică, 
Impozitul specific unor activităţi 

3 

T IX Expertiză fiscală                  2 

*În conformitate cu prevederile Acordului de cooperare privind formarea profesională continuă nr. 
1770/09.11.2021, ASPAAS recunoaște un număr de maxim 6 ore din cursurile organizate de 
Camera Consultanților Fiscali în anul 2022. 
 
B.2. În conformitate cu prevederile protocolului nr. 5995/02.12.2019, ASPAAS recunoaște 
un număr de maxim 6 ore din cursurile organizate la sală de Corpul Experților 
Contabili și Contabililor Autorizați în anul 2022, în alte domenii decât audit A1 și C. 
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