
ORDIN ADMINISTRATIE PUBLICA 673/2021 Vigoare 

Emitent: Camera Auditorilor din Romania  
Domenii: Audit intern 

M.O. 1126/2021 

Ordin pentru reinnoirea delegarii atributiei privind organizarea programelor de formare continua 

M.Of.Nr.1126 din 25 noiembrie 2021  
AUTORITATEA PENTRU SUPRAVEGHEREA PUBLICA A ACTIVITATII DE AUDIT STATUTAR 
  
  
  
ORDIN Nr.673 
pentru reinnoirea delegarii atributiei  
privind organizarea programelor de formare continua 
  
  
  
   In temeiul prevederilor: 
   – art. 12, 43, 50-53, 73-75 si ale art. 77 alin. (2) si (3) din Legea nr. 162/2017 privind auditul statutar al 
situatiilor financiare anuale si al situatiilor financiare anuale consolidate si de modificare a unor acte 
normative, cu modificarile ulterioare; 
   – Regulamentului (UE) nr. 537/2014 al Parlamentului European si al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind 
cerinte specifice referitoare la auditul statutar al entitatilor de interes public si de abrogare a Deciziei 
2005/909/CE a Comisiei; 
   – Normelor privind formarea profesionala continua a auditorilor financiari, aprobate prin Ordinul 
presedintelui Autoritatii pentru Supravegherea Publica a Activitatii de Audit Statutar nr. 90/2018, cu 
modificarile si completarile ulterioare; 
   – Ordinului presedintelui Autoritatii pentru Supravegherea Publica a Activitatii de Audit Statutar nr. 426/2020 
pentru delegarea atributiei privind organizarea programelor de formare continua; 
   – Normelor privind supravegherea si controlul indeplinirii atributiilor delegate, aprobate prin Ordinul 
presedintelui Autoritatii pentru Supravegherea Publica a Activitatii de Audit Statutar nr. 393/2020,avand in 
vedere Raportul Autoritatii pentru Supravegherea Publica a Activitatii de Audit Statutar privind evaluarea 
capacitatii operationale a Camerei Auditorilor Financiari din Romania, precum si modul de indeplinire a 
atributiei delegate, 
  
   presedintele Autoritatii pentru Supravegherea Publica a Activitatii de Audit Statutar emite urmatorul ordin: 
  
   Art. 1. - Incepand cu data de 3 decembrie 2021 se reinnoieste pentru o perioada de 1 (un) an delegarea 
atributiei prevazute la art. 52 alin. (1) lit. g) din Legea nr. 162/2017 privind auditul statutar al situatiilor 
financiare anuale si al situatiilor financiare anuale consolidate si de modificare a unor acte normative, cu 
modificarile ulterioare, privind organizarea programelor de formare continua a auditorilor financiari, astfel 
cum a fost dispusa prin Ordinul presedintelui Autoritatii pentru Supravegherea Publica a Activitatii de Audit 
Statutar nr. 426/2020 pentru delegarea atributiei privind organizarea programelor de formare continua. 
   Art. 2. - Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, si pe site-ul Autoritatii pentru 
Supravegherea Publica a Activitatii de Audit Statutar, respectiv pe site-ul Camerei Auditorilor Financiari din 
Romania. 
  
  
Presedintele Autoritatii pentru Supravegherea  
Publica a Activitatii de Audit Statutar, 
Georgiana Oana Stanila 
  
   Bucuresti, 22 noiembrie 2021. 
   Nr. 673. 
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