
 
 

Programa de instruire profesionala continua a auditorilor pentru anul 2021  
Curs de perfecţionare anuală a auditorilor/ 1 -11 noiembrie 2022, 40 ore, Online Zoom_Ro 

Data  
Tema 

 
Conținutul 

 
Ore 

 
Formator 

1 
noiembrie, 

marți 

Drept 
 

Aplicarea legislației muncii în contextul ultimelor 
modificări ale legislației  

Pauza  11.00 -11.10 

 
4 

9.30 -12.30 
  

2 
noiembrie 
miercuri 

Audit situațiilor 
financiare 

Auditul situațiilor financiare – noi dimensiuni de luat în 
considerare în contextul actual. Responsabilităţile 
auditorului privind frauda în cadrul unui audit al 
situaţiilor financiare 

Pauza  11.00 -11.10 

4 9.30 – 13.00 
 

3 
noiembrie, 

joi 
Impozitarea 

Aspecte aferente calculării şi declarării contribuțiilor de 
asigurări sociale  în anul 2022. Detalii privind stabilirea 
diferitor tipuri de indemnizații. Declararea raporturilor 
de muncă pe fiecare angajat.  

Pauza  11.00 -11.10 

4 9.30 -12.30  
 

4 
noiembrie 

vineri 

Aplicarea 
Standardelor 
Internaționale 

de audit, 
calitate și etică 

 

Realizarea misiunii de efectuare a procedurilor 
convenite privind informațiile financiare (prevederile 
ISA 4400). 
Misiuni de asigurare, altele decât auditurile sau 
revizuirile informațiilor financiare istorice. 

Pauza  11.30 -11.40 

 
 
3 
 
 

9.30 – 11.30 
 

Contabilitatea 
financiară 
avansată 

E-comerț: generalități aferente fiscalității, contabilității 
si auditului 

 

 
3 11-40 -13-40 

 

7 
noiembrie, 

luni 

Contabilitatea 
financiară 
avansată 

Aspecte practice privind aplicarea IFRS 3“Combinări 
întreprinderi 

Pauza  11.00 -11.10 
4 9.30 -12.30  

 

 
8 

noiembrie, 
marti 

Aplicarea 
Standardelor 
Internaționale 

de audit, 
calitate și etică 

 

Riscul de audit și metode de abordare a pragul de 
semnificație. Stabilirea riscurilor, determinarea 
riscurilor de nedetectare - Teste de efectuat/teste de 
control. Efectuarea selecțiilor în dependență de riscuri 
și materialitate (ISA 300, ISA 315 (revizuit), ISA 320, ISA 
330) 
Exemple practice – teste de efectuat – pentru 
aplicarea standardelor  în diverse secțiuni ale 
dosarului de audit 

Pauza  11.00 -11.10 

6 9.30 – 13.40 
 



 
9 

noiembrie, 
miercuri 

Contabilitatea 
financiară 
avansată 

Specificități și cerințe privind Înființarea, reorganizarea 
și lichidarea entității audiate într-un mediu 
concurențial. 

Pauza  11.00 -11.10 

4 9.30 -12.30  
 

10 
noiembrie, 

joi 

Audit situațiilor 
financiare 

Practici privind raportarea aspectelor cheie de audit și 
implicații asupra raportului de audit  
Pauza  11.00 -11.10 

4 9.30 – 12.30 
 

 
11 

noiembrie, 
vineri 

Contabilitatea 
financiară 
avansată 

 Practici privind aplicarea SNC “Prezentarea situațiilor 
financiare consolidate” și întocmirea raportului 
consolidat 
Studii de caz și exemple practice de aplicare a noilor 
prevederi operate în SNC “Prezentarea situațiilor 
financiare consolidate 

Pauza  11.00 -11.10 

4 9.00 -12.00  
 

 
In program pot fi introduse schimbări. 


