
Aprobat: Coordonat:

Ministerul Educaţiei 
al Republicii Moldova

« » 2016

Programul

de instruire profesională continuă a auditorilor pentru anul 2017

(CURRICULUMUL CURSULUI)

/80 ore/

Organizat de: Asociaţia Obştească Asociaţia Contabililor şi Auditorilor Profesionişti din Republica Moldova 
“ACAP RM”
Locul de instruire: ACAP RM, mun. Chişinău, str. Mitropolit Varlaam 65, of. 434, 439.
Sălile de instruire, bir. Nr. 443, 445, 447.

Regim de lucru: Luni -  vineri: 9:00-18:00

Orele de instruire: conform Programului, inclusiv seara 18:00-21:00 şi sâmbătă 09:00-13:00.

Aprobat:
Asociaţia Contabililor şi Auditorilor Profesionişti 
din Republica Moldova,
Director executiv 
Marina Şelaru 
„ 1 /

Chişinău - 2016



isneuiTit coNTABimaii si »nnrroBuoB f  «QHSiOKisTi

ASOCIAŢIA CONTABILILOR SI AUDITORILOR 
PROFESIONIŞTI DIN REPUBLICA MOLDOVA 

ACAP RM
Membru cu drepturi depline al Federaţiei Internaţionale a Contabililor

ACAP RM, str. Mitropolit Varlaam 65, of. 434, Chişinău, MD-2012, Republica Moldova, tel./fax: (+373)22 541 495; (+373)22 541412, E-mail: info@acap.md; www.acap.md

Introducere

Prezentul Program multidisciplinar detaliază cerinţele privind competenţa profesională a 

auditorilor şi este destinat instruirii profesionale anuale continue a auditorilor, impusă prin 

cerinţele următoarelor acte normative:

Legea privind activitatea de audit nr.61-XVI din 16.03.2007 (cu modificările şi completările 
ulterioare, republicată în Monitorul Oficial al RM, 2012, nr.72-75) care îl obligă pe auditor 
în fiecare an, începând cu anul următor după anul primirii certificatului de calificare al 
auditorului, să-şi ridice nivelul de calificare (nu mai puţin de 40 de ore academice) în 
organizaţiile, instituţiile cu instruire profesională continuă (litera f  din art. 15);

- Legea privind activitatea de audit nr.61-XVI din 16.03.2007 (cu modificările şi completările 
ulterioare, republicată în Monitorul Oficial al RM, 2012, nr.72-75) care stabileşte 
competenţa asociaţiilor profesionale privind elaborarea şi implementarea regulilor 
profesionale proprii în conformitate cu Standardele de Audit, cu Codul privind conduita 
profesională a auditorilor şi contabililor, precum şi proiecte de programe de instruire 
profesională continuă a auditorilor ( litera c din art. 18(4));

- Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr.1450 din 24.12.2007 „Cu privire la unele
măsuri de executare a Legii nr.61-XVI din 16 martie 2007 privind activitatea de audit”, cu 
modificările şi completările ulterioare // Monitorul Oficial al RM nr. 203-206 din 
28.12.2007;
Hotărârii Guvernului Republicii Moldova nr. 1224 din 9.11.2004 „Cu privire la organizarea 
formării profesionale continue”;
Standardelor Internaţionale de Educaţie pentru profesionişti contabili nr. 1-8 aprobate de 
Consiliul pentru Standarde Internaţionale de Educaţie în domeniul contabilităţii al 
Federaţiei Internaţionale a Contabililor(IFAC);
Directiva 2014/56/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 16 aprilie 2014 
privind situaţiile financiare anuale, situaţiile financiare consolidate şi rapoartele conexe ale 
anumitor tipuri de entităţii, de modificare a Directivei 2006/43/CE a Parlamentului 
European şi a Consiliului şi de abrogare a Directivelor 78/660/CEE şi 83/349/CEE ale 
Consiliului,

- http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=celex:32014L0Q56.

La elaborarea Programului dat au fost luate în consideraţie cerinţele tematice ale 

auditorilor, care au fost identificate în urma completării anchetelor din luna august 2016, precum 

şi anchetelor de evaluare a cursurilor de instruire anuale.

Acest Curriculum se concentrează asupra minimului de cunoştinţe, aptitudini şi valori 

profesionale, etică şi aptitudini pe care ar trebui să le dobândească auditorii prin instruirea 

continuă. Subiectele Curriculum-lui au ca scop îmbunătăţirea, actualizarea sau dobândirea de noi 

cunoştinţe şi competenţe profesionale, precum şi extinderea aptitudinilor privind efectuarea
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auditului, aplicarea Standardelor Internaţionale de Audit (SIA), evoluţiile recente din domeniul 

contabilităţii, managementului financiar, fiscalităţii şi dreptului în Republica Moldova.

Subiectele prezentului curriculum sunt predate în limbile română şi rusă de lectori cu 

experienţă - auditori certificaţi cu suficientă experienţă practică, profesorii Academiei de Studii 

Economice din Moldova (ASEM), profesorii Academiei de Studii Economice din Bucureşti 

(ASE), specialiştii Ministerului Finanţelor, Inspectoratului Fiscal Principal de Stat, Ministerului 

Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei, Casa Naţională de Asigurări Sociale (CNAS), Compania 

Naţională de Asigurări în Medicină (CNAM), experţii Corpului Experţilor Contabili şi 

Contabililor Autorizaţi din România (CECCAR) şi Camera Auditorilor Financiari din România 

(CAFR), Colegiul Auditorilor din Rusia (RKA), Federaţia Contabililor şi Auditorilor Profesionişti 

din Ucraina (UFPAA), etc.

Ascultătorii îşi pot alege temele şi numărul de ore pentru frecventare, respectând cerinţele 

minime stabilite de Lege.

Instruirea are loc la sediile ACAP RM. care dispun de săli de studii, şi sunt situate pe 

adrese: mun. Chişinău, str. Mitropolit Varlaam 65, of. 443, 445, 447.

I. Tematica şi repartizarea orientativă

Prezentul Curriculum de instruire profesională continuă cuprinde 5 domenii obligatorii 

(respectiv subiecte de bază) şi anume:

Subiecte Ore academice*

I. Audit şi etica profesională 40

II. Contabilitate financiară 10

III. Contabilitate de gestiune 10

IV. Management financiar 10

V. Impozitare şi Drept 10

în total: 80

II. Obiectivele specifice cursului şi strategii didactice

Prin intermediul cursului se formează următoarele competenţe:

De cunoaştere şi înţelegere:
Să demonstreze cunoştinţe şi înţelegere despre:

Conform Hotărârii Guvernului Republicii Moldova nr. 1224 din 9.11.2004 (litera b,c din art.15) „Cu privire la organizarea 
formării profesionale continue” nr. 1224 din 9.11.2004 (litera b.c din art.15)
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• normele naţionale şi internaţionale privind auditul;

• tehnicile şi procedurile auditului situaţiilor financiare;

• etapele misiunii de audit;

• misiuni de revizuire, asigurare şi misiuni pentru servicii conexe;

• interacţiunea auditului cu contabilitatea, managementul financiar, fiscalitatea şi dreptul.

De aplicare:

• să analizeze formele de exercitare ale auditului situaţiilor financiare;

• să identifice tehnicile şi procedurile specifice auditului situaţiilor financiare;

•  să identifice documentele întocmite de auditor;

• să detecteze şi şă propună soluţii la problemele contabile, fiscale, juridice;

• să întreprindă cercetarea ştiinţifică potrivită;

• să lucreze în echipă într-un proces consultativ;

• să colecteze şi evalueze probele de audit pe baza subiectelor studiate;

• să prezinte, discute, şi câteodată să expună opinii prin comunicare oficială, neoficială scrisă 
şi vorbită;

• să stabilească corect principiile de etică profesională;

• să aplice cunoştinţele obţinute în misiunile de audit;

De integrare:

• să efectueze auditul situaţiilor financiare ;

• să întocmească documentaţia de audit corespunzătoare;

• să elaboreze strategia generală de audit şi planul de audit;

• să aplice cunoştinţele contabile, fiscale şi juridice in procesul auditului;

• să aplice Standardele de audit şi actele normative în domeniul auditului;

• să gestioneze şi soluţioneze conflictele potenţiale;

• să analizeze potenţialele probleme în audit;

• să integreze cunoştinţele proprii în activitatea practica.
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Nr.
d/o

Forme de organizare 
a activităţii didactice

Strategii şi activităţi 
didactice dominante

1. Lecţie (curs tematic îmbinat cu 
seminar)

• Prelegere problematizată
• Discuţie
• Lucrul în echipă
• Brainstorming
• Rezolvare de probleme
• SWOT

2. Activitatea individuală a participanţilor

• Studierea materialelor didactice
• Documentarea (ISA, Codul Etic IFAC, 

etc.)
• Deducerea tuturor metodelor ce pot fi 

utilizate în cadrul activităţii de audit.
3. Evaluarea Evaluare sumativă (test)

III. Conţinuturi

Subiectul 1. AUDIT ŞI ETICA PROFESIONALĂ (40 ore)

OBIECTIVE

Participanţii vor putea să:

• înţelegă aprofundat obiectivul auditului situaţiilor financiare, modificările recent operate 
în sistemul de reglementare normativă a auditului, temeiurile normative, Codul etic, 
controlul calităţii lucrărilor de audit pentru societăţile de audit care efectuează auditul 
situaţiilor financiare, stabilirea strategiei generale de audit a misiunii de audit şi 
elaborarea planului de audit;

• aplice Standardele Internaţionale de Audit, calitate şi Codul etic în practică;

• integreze cunoştinţele proprii în practică.

1. Modificări recente operate în actele normative ce reglementează domeniul auditului.

2. ISRE 2400 „Misiuni de revizuire a situaţiilor financiare”:
• aria de aplicabilitate a unei revizuiri;
• documentaţie;
• proceduri şi probe.

3. ISRE 2410 „Revizuirea situaţiilor financiare interimare efectuată de un auditor independent al 
entităţii”:
• obiectivele unei misiuni de revizuire a situaţiilor financiare interimare;
• proceduri privind revizuirea situaţiilor financiare interimare;
• documentaţie.
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4. ISAE 3000 „Misiunile de asigurare, altele decât auditurile sau revizuirile informaţiilor 
financiare istorice”:
• acceptarea şi continuarea misiunii;
• convenirea termenilor misiunii;
• planificarea şi efectuarea misiunii;
• obţinerea probelor;
• documentaţia misiunilor de asigurare.

5. ISAE 3400 „Examinarea informaţiilor financiare prognozate”:
• acceptarea misiunii;
• cunoaşterea clientului;
• proceduri de examinare;
• documentaţia informaţiilor financiare prognozate.

6. ISRS 4400 „Misiuni pe baza procedurilor convenite privind informaţiile financiare”:
• principiile generale ale unei misiuni pe baza procedurilor convenite;
• definirea termenilor unei misiuni;
• proceduri şi probe;
• documentaţia misiunilor pe baza procedurilor convenite;
• raportare.

7. ISRS 4410 „Misiuni de compilare a situaţiilor financiare”:
• principii generale de compilare;
• definirea termenilor misiunii;
• proceduri şi probe;
• documentaţia misiunilor de compilare;
• raportare.

8. ISQC 1 “Controlul calităţii pentru firmele care efectuează audituri şi revizuiri ale situaţiilor 
financiare, precum şi alte misiuni de asigurare şi servicii conexe”:
• instituirea unui sistem de control al calităţii propriu şi menţinerea lui prin intermediul 

politicilor şi procedurilor corespunzătoare ale societăţii de audit, auditorului întreprinzător 
individual.

9. ISA 500 ’’Probe de audit”:
• selectarea şi aplicarea probelor de audit;
• proceduri de colectare a probelor de audit;
• documentarea probelor de audit, exemple practice.

10. ISA 505 ’’Confirmări externe a soldurilor”:
• proceduri de confirmare externă pentru obţinerea probelor de audit;
• evaluarea rezultatelor procedurilor de confirmare externă.

11. ISA 520 ’’Proceduri analitice”:
• proceduri analitice de fond;
• evaluarea procedurilor analitice -  exerciţiu.
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12. ISA 530 ’’Eşantionarea în audit”:
• proiectarea şi dimensiunea eşantionului şi selectarea elementelor de testat;
• efectuarea procedurilor de audit;
• evaluarea rezultatelor eşantionării în audit- exerciţiu.

13. ISA 550 ’’Părţi afiliate”:

• identificarea şi evaluarea riscurilor de denaturare semnificativă asociate relaţiilor şi 
tranzacţiilor cu partea afiliată;

• evaluarea justificării şi prezentării relaţiilor şi tranzacţiilor cu partea afiliată;
• declaraţii scrise;
• documentaţia probelor de audit aferente părţilor afiliate.

14. ISA 560 ’’Evenimente ulterioare”:
• evenimentele care au loc între data situaţiilor financiare şi data raportului auditorului.

15. ISA 570 ’’Principiul continuităţii activităţii”:

• responsabilitatea pentru evaluarea capacităţii entităţii de a-şi continua activitatea;
• proceduri de evaluare a riscurilor şi activităţi conexe;
• proceduri de audit suplimentare când se pune la îndoială continuitatea activităţii;
• concluziile auditorului şi raportarea.

16. ISA 580 „Declaraţii scrise”:
• declaraţii scrise în calitate de probe de audit. Declaraţii scrise cu privire la 

responsabilitatea conducerii şi alte declaraţii scrise);
• forma declaraţiilor scrise;
• evaluarea probelor de audit privind declaraţiile scrise.

17. Forma şi conţinutul raportului auditorului privind auditul situaţiilor financiare. Forma şi 
conţinutul raportului auditorului atunci cînd opinia este modificată. Paragrafele de observaţii şi 
paragrafele explicative din raportul auditorului. Conţinutul raportului auditorului asupra 
situaţiilor financiare individuale şi asupra unui element specific al unei situaţii 
financiare.Conţinutul raportului asupra examinării informaţiilor financiare prognozate.Raportul 
asupra unei revizuiri a situaţiilor financiare.Raportul de revizuire a situaţiilor financiare 
interimare.Conţinutul raportului privind misiunile de asigurare, altele decît auditurile sau 
revizuirile informaţiilor financiare istorice.Conţinutul raportului asupra unei misiuni efectuate 
pe baza procedurilor convenite. Raportul auditorului cu privire la conformitatea cu Standardele 
Internaţionale de Raportare Financiară.

18. Exercitarea auditului pe compartimentele situaţiilor financiare. Esenţa metodicii de segmentare 
şi exercitare a auditului pe compartimentele situaţiilor financiare. Actele normative ce 
reglementează obiectul auditului, strategia generală de audit şi planul de audit, evaluarea 
riscurilor de denaturare semnificativă, înţelegerea şi testarea controlului intern, utilizarea 
procedurilor de fond, selectarea elementelor de testat pentru obţinerea probelor de audit, 
documentarea aspectelor şi raţionamentelor profesionale semnificative.

19. Răspunderea auditorului şi asigurarea riscului de audit. Modul de asigurare a riscului de audit. 
Modul de reflectare în contabilitate a cheltuielilor aferente asigurării riscului de audit. Modul 
de întocmire şi prezentare a Raportului privind transparenţa societăţii de audit, auditorului 
întreprinzător individual.
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Subiectul 2. CONTABILITATE FINANCIARĂ (10 ore)

OBIECTIVE

Participanţii vor putea să:

• înţeleagă aprofundat organizarea şi reglementarea contabilităţii, modificările recent 
operate în sistemul de reglementare normativă a contabilităţii; contabilitatea 
operaţiunilor de arendă, leasing şi locaţiune, particularităţile operaţiunilor în valută 
străină;

• aplice IAS 32, 39 în practică;
• integreze cunoştinţele proprii în practică.

1. Problemele actuale în contabilitatea financiară

1.1. Contabilitatea operaţiunilor de arendă, leasing şi locaţiune;

1.2. Contabilitatea operaţiunilor în valută străină;

1.3. IAS 32 „Instrumente financiare: prezentare”;

1.4. IAS 39 „Instrumente financiare: recunoaştere şi evaluare”.

Subiectul 3. CONTABILITATE DE GESTIUNE (10 ore)

OBIECTIVE

Participanţii vor putea să:

• înţeleagă aprofundat metodele contemporane privind contabilitatea costurilor şi 
calculaţia costurilor, caracteristica comparativă a sistemelor privind contabilitatea costurilor 
totale absorption -  costing” şi costurilor parţiale “variable-costing, particularităţile şi 
utilizarea metodei «standard-cost;
• integreze cunoştinţele proprii în practică.

1. Problemele actuale în contabilitatea de gestiune

1.1. Contabilitatea costurilor activităţii auxiliare. Contabilitatea costurilor indirecte de producţie în 
activităţile auxiliare. Contabilitatea şi repartizarea serviciilor activităţii auxiliare.

1.2. Metodele contemporane privind contabilitatea costurilor şi calculaţia costurilor. Caracteristica 
comparativă a sistemelor privind contabilitatea costurilor totale absorption -  costing” şi costurilor 
parţiale “variable-costing”. Reflectarea informaţiei privind mişcarea costurilor în conturi prin 
metoda «direct-costing» Particularităţile metodei «standard-cost». Tehnica înregistrărilor 
contabile prin utilizarea metodei «standard-cost».
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Subiectul 4. MANAGEMENT FINANCIAR (10 ore)

OBIECTIVE

Participanţii vor putea să:

• înţeleagă aprofundat analiza ratelor financiare, rentabilităţii, situaţiei patrimoniale a 
entităţii, indicatorilor de rotaţie a activelor şi capitalurilor, structurii surselor de finanţare 
şi independenţei financiare a entităţii, capitalului propriu, surselor împrumutate, 
creanţelor şi datoriilor pe termen scurt; analiza riscurilor operaţionale şi financiare; 
metode de bază ale evaluării activelor financiare; particularităţile leasingul operaţional 
şi financiar;

• integreze cunoştinţele proprii în practică.

1. Problemele actuale în management financiar

1.1. Analiza financiară. Situaţii financiare. Analiza ratelor financiare. Utilizarea şi limitele analizei 
ratelor financiare. Analiza rentabilităţii. Analiza situaţiei patrimoniale a entităţii. Analiza 
indicatorilor de rotaţie a activelor şi capitalurilor. Analiza structurii surselor de finanţare şi 
independenţei financiare a entităţii. Analiza capitalului propriu. Analiza surselor împrumutate. 
Analiza creanţelor şi datoriilor pe termen scurt.

1.2. Analiza riscurilor operaţionale şi financiare. Calculul volumului critic al vînzărilor (punctului 
„mort”, pragului rentabilităţii). Levierul financiar şi analiza efectului de modificare a acestuia.

1.3. Metode de bază ale evaluării activelor financiare. Introducere în riscul şi rentabilitatea 
activelor financiare.

1.4. Finanţarea prin leasing. Leasing operaţional, leasing financiar. Vînzare cu arendă reversibilă. 
Implicaţii fiscale ale leasingului.

IMPOZITAREA ŞI DREPT (10 ore)

OBIECTIVE

Participanţii vor putea să:

• înţeleagă aprofundat modificările recent operate în sistemul impozitării şi a dreptului 
contractual în RM (conform legislaţiei actuale);aspectul apărării drepturilor civile în 
instanţa de judecată;

• integreze cunoştinţele proprii în practică.
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1. Problemele actuale în fiscalitate şi drept (conform legislaţiei actuale)

1.1. Unele aspecte ale impozitării şi a dreptului fiscal conform modificării şi completării 

Codului Fiscal al RM şi actelor normative corespunzătoare pentru a.2016 -2017.

1.2. Reglementarea juridică a raporturilor de muncă.

1.3. Reorganizarea persoanelor juridice cu scop lucrativ.

1.4. Dizolvarea şi lichidarea persoanei juridice cu scop lucrativ.

1.5. Insolvabilitatea întreprinzătorilor - persoane fizice şi juridice.

1.6. Relaţiile contractuale ca instrument pentru diminuarea riscurilor fiscale.

IV. Sugestii metodologice şi de evaluare:

Curriculum este conceput pentru a corespunde cu prevederile referitoare la perfecţionarea 

auditorilor.

Această instruire nu intenţionează de a substitui nici o examinare profesională. Aceste teme 

fac parte din programele acreditate privind instruirea profesională continuă (DPC) ai asociaţiei 

contabililor şi auditorilor profesionişti „ACAP.”

Implementarea prezentului Curriculum se realizează prin Instruiri profesionale, care 

derulează în săli de instruire, inclusiv şi în cele dotate cu echipamente tehnice de învăţare 

(calculatoare, video-proiectoare, flip chart, etc.). Participantul la instruire primeşte un set de 

materiale didactice de instruire specializate.

Formatorul-lectorul, în procesul instruirii, aplică un ansamblu de metode şi procedee 

didactice, atât tradiţionale cât şi modeme, interactive, modificate permanent şi completate în 

funcţie de obiectivele propuse. Accentul se pune pe metode interactive, activ-participative, ce 

sporesc potenţialul profesional al beneficiarilor. Aspectele practice al acestui Curriculum la 

subiectul Audit şi etica profesională sunt oferite de către auditori practicieni experimentaţi din 

cadrul şi din afara ţării, cu referire la cazuri reale, dar anonime, din practica de audit.

La evaluare să ia în considerare varietatea de opţiuni de evaluare care stă la dispoziţie şi să 

selectează metode care vor determina eficient dacă profesioniştii în domeniul auditului posedă 

capacităţile şi au demonstrat competenţa necesară pentru a fi substanţial implicaţi în auditarea 

situaţiilor financiare în anumite sectoare sau medii specializate.

Instruirea se finalizează cu evaluarea cunoştinţelor ce vizează eficacitatea activităţilor 

educaţionale prin prisma raportului dintre obiectivele proiectate şi rezultatele obţinute. Evaluarea 

cunoştinţelor participanţilor se realizează prin testarea şi verificarea rezultatelor testării de către
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comisia de atestare ACAP. Comisia de atestare se formează de Comitetul pentru Educaţie şi 

certificare ACAP în număr minim de 2 persoane.

In urma susţinerii testelor cu succes, participantului i se eliberează certificatul ACAP de 

absolvire semnat de persoanele autorizate ACAP. Rezultatul testărilor se evidenţiază prin procesul 

verbal întocmit de comisia de atestare şi poate fi totalizat în două categorii: admis sau neadmis. 

Certificatul de absolvire confirmă faptul precum că participantul a frecventat un număr efectiv de 

ore şi a susţinut cu succes testarea din cadrul cursului de instruire profesională anuală continuă a 

auditorilor.

Sugestii metodologice privind ajustarea Curriculum-lui în scopul menţinerii competenţei 

auditorului pe toată perioada carierei profesionale. Conform Standardului Internaţional de Educaţie 

IFAC pentru profesionişti contabili nr.8 „Cerinţe privind competenţa profesioniştilor din domeniul 

auditului”, conţinutul cunoştinţelor din cadrul programului de educaţie şi dezvoltare pentru 

auditori, trebuie să includă minim următoarele trei domenii tematice la nivel avansat: 1. Auditul 

situaţiilor financiare; 2. Contabilitate şi raportare financiară; şi 3. Tehnologia informaţiilor.
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