
APROBAT: COORDONAT:

MINISTERUL EDUCAŢIEI 
AL REPUBLICII MOLDOVA

20

MINISTERUL FINANŢELOR 
AL REPUBLICII MOLDOVA

C U R R I C U L U M U L
de instruire profesională continuă a auditorilor pentru auditul general (84 ore), 

pentru anul 2017, a Centrului de Instruire Profesională a Auditorilor CIPAM SRL

I. Plăcintă- Auditor certificat.

Recenzenţi:
9

R. Spînu -  Auditor certificat, mebrul 

Consiliului de metodologie a auditului şi 

contabilităţii al Asociaţiei auditorilor şi 

societăţilor de audit “AFAM”.
9

M. Baltă -  Avocat licenţiat.

A. Chişlaru -  Doctor in economie

Chişinău, 2016
9 7
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Conţinutul planului de învăţămînt

Nr. Denumirea
disciplinei

Total ore Contact
direct

Lucru
individual

Forma de 
evaluare

1. Auditul 49 42 7 2
2. Contabilitatea

financiară
14 10 4 2

3. Dreptul 10 8 2 2
4. Managementul

financiar
8 7 1 2

5. Testare 3 0 3 2
TOTAL 84 67 17 -

Preliminarii.

Instruirea profesionala continua a auditorilor, membri ai Asociaţiei Auditorilor si Societăţilor de 

audit “AFAM” din RM, se realizează in cadrul Centrului de Instruire Profesionala a Auditorilor 

“CIPAM” SRL, in conformitate cu prevederile art. 15 lit.f) al Legii privind activitatea de audit, 

anual in conformitate cu planul si programa de studii realizate de specialiştii “CIPAM” SRL. 

Instruirea se realizează conform prevederilor Statutului “CIPAM” SRL, in baza curricumului 

elaborat de „CIPAM” SRL/ Asociaţia “AFAM” si coordonat de Ministerul Finanţelor al 

Republicii Moldova, in corespundere cu Hotărîrea Guvernului nr. 1450 din 24.12.2007. 

Programul de instruire profesională anuală a auditorilor este aprobat de Consiliul metodologic 

in domeniul auditului si a contabilităţii al Asociaţiei Profesionale “AFAM” si Camera 

Auditorilor Profesionişti “AFAM”. Recenziile la programe sunt primite din partea specialiştilor 

in materie respectiva. In urma audierii cursurilor de instruire si evaluarea cunoştinţelor 

participantului se eliberează certificat de audiere a cursului respectiv. Conform prevederilor 

Hotărîrii Guvernului nr. 1450 din 24.12.2007, Centrul de instruire “CIPAM” SRL informează 

Ministerul Finanţelor al Republicii Moldova despre participarea auditorilor la cursul respectiv. 

Obiective/ Competente profesionale.

Conform art. 15 lit. f) al Legii RM nr.61 -XIV din 16.03.2007 privind activitatea de audit, precum 

si a Hotărîrii Guvernului nr. 1450 din 24.12.2007, auditorii sunt obligaţi să efectuieze cursuri de 

instuire profesională continua anual, in scop de informare, documentare cu

modificarile/completarile legislative cit si cu metodicile performante aferente activitatii 

profesionale. Instuirea se realizează sub forma de seminare, letctii, etc, in cadrul carora se 

acumulează competenţe necesare proiectate in raport cu profesia de auditor. Astfel, cursurile de 

instruire profesionala cit si autoinstruirea permanenta a auditorului, permite o desfăşurare 

eficienta a activitatii sale profesionale, in corespundere cu Standardele Internationale de Audit 

(SIA), acceptate şi puse în aplicare de Ministerul Finanţelor al Republicii Moldova.

Tematica si structura cursului



Tematica si structura cursului de instuire profesionala continua a auditorilor are la baza legislaţia 

Republicii Moldova în domeniul respectiv.

Tematica si repartizarea orientativa a orelor.

Nr. Denumirea

disciplinei

Total ore

1. Auditul 49

2. Contabilitatea

financiară

14

3. Dreptul 10

4. Managementul

financiar

8

5. Testare 3

TOTAL 84

Testele de evaluare finală.

Testele de evaluare finala se elaborează de către specialişti in domeniul si sunt expertizate de 

către Consiliul metodologic in domeniul auditului si a contabilităţii al Asociaţiei Profesionale 

“AFAM” si sunt aprobate in conformitate cu Regulamentul “CIPAM” SRL. Participanţii la 

cursurile de instruire profesionala continua, la sfirsitul ciclului, susţin testele, in forma scrisa, 

apoi le prezintă Comisiei de evaluare. Testele sunt sigilate, iar confidenţialitatea lor este pastrata 

pina in ziua susţinerii examenului. Fiecărui test îi este atribuit un număr confidenţial unic care 

exclude posibilitatea identificării si favorizării susţinătorului de examen. După evaluarea tuturor 

testelor Comisia de evaluare, in baza baremului de note, identifica participanţii la testare care au 

susţinut testele si cei care urmeaza a le trece repetat.



PROGRAMUL DE INSTRUIRE PROFESIONALĂ CONTINUĂ 
A AUDITORILOR PENTRU AUDITUL GENERAL (84 ore) - pentru anul 2017

COMPARTIMENTUL I 

AUDITUL - 49 ore

1. Tema 1. Modificări, completări intervenite în actele legislative şi normative ce 
reglementează activitatea de audit în Republica Moldova.

2. Tema 2. Codul Etic al Profesioniştilor Contabili.

1. Conflicte de interese. ( Notificarea clientului cu privire la interesul de afaceri sau 
la activitatile firmei care pot reprezenta un conflict de interese; îndrumări pentru 
membrii echipei de audit privind aspectele de securitate si confidenţialitate)

2. Cadouri si ospitalitatea. ( Ameninţări reale la adresa independentei 
auditorului; Determinarea limitelor intre cadou si mita; Evaluarea de către auditor a 
ameninţărilor la adresa indenpendentei si impartialitatii.)

3. Tema 3. Standardul Internaţional de Control al Calităţii (ISQC 1).

ISQC 1. Controlul calităţii pentru firmele care efectuează audituri şi revizuiri ale 
situaţiilor financiare, precum şi alte misiuni de asigurare şi servicii conexe.

> Aplicarea si conformitatea cu cerinţele relevante.
> îndrumări practice in utilizarea standardului ISQC 1.
> Recomandări privind elaborarea documentaţiei sistemului de control al calităţii in cadrul 

unei societăţi de audit.

4. Tema 4. Standardele Internaţionale de Audit (ISA).

> ISA 300 Planificarea unui audit al situaţiilor financiare. (Activitati preliminare 
misiunii- schimb de experienţa; Recomandări privind implicarea mebrilor cheie in 
echipa misiunii; Modele de documentaţie intocmită in cadrul planificării).

> ISA 315 Identificarea si evaluarea riscurilor de denaturare semnificativa prin 
intelegerea entitatii si a mediului său. ( Proceduri specifice de evaluare a riscului si 
activitati conexe; Recomandări privind evaluarea riscului de denaturare semnificativa).

> ISA 320 Pragul de semnificaţie in planificarea si desfasurarea unui audit. ( Aplicaţii 
practice privind determinarea pragului de semnificaţie funcţional; îndrumări si 
exemple practice de situaţii ce determină revizuirea pragului de semnificaţie).

> ISA 330 Răspunsul auditorului la riscurile evaluate. ( Revizuirea procedurilor de audit 
ca răspuns la riscurile evaluate ale unor denaturări semnificative la nivelul afirmaţiilor; 
Recomandări privind evaluarea suficientei si a gradului de adecvare a probelor de 
audit).

> ISA 450 Evaluarea denaturărilor identificate pe parcursul auditului. ( Aprecierea 
profesionala asupra denaturărilor indentificate in procesul auditului; Calcule si
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raţionamentul profesional utilizat in procesul evaluării cumulării denaturărilor 
depistate).

> ISA 500 Probe de audit. ( Recomandări privind credibilitatea informaţiilor de utilizat 
drept probe de audit; Aprecierea suficientei in cadrul acumulării probelor de audit; 
Inconsecventa cu privire la credibilitatea probelor de audit).

5. Tema 5 - Standardele Internaţionale pentru Misiunile de Revizuire (ISRE)

> ISRE 2400 Misiunile de revizuire a situaţiilor financiare. (Concepte privind 
planificarea unei misiuni de revizuire; Indentificarea ariei de aplicabilitate a unei 
misiuni de revizuire; Exemple practice de proceduri si probe aplicate in cadrul 
misiunii de revizuire).

> ISRE 2410 Revizuirea situaţiilor financiare interimare efectuata de un auditor 
independent al entitatii. ( Proceduri specifice aplicate la revizuirea situaţiilor 
financiare interimare; Importanta convenirii asupra termenilor misiunii de revizuire; 
Recomandări privind comunicarea cu guvernanta entitatii in cadrul misiunii de 
revizuire.)

6. Tema 6. Reglementari specifice activitatii de audit

1. Drepturile si obligaţiile societăţii de audit in cadrul controlului planificat efectuat de 
Consiliul de supraveghere a activităţii de audit de pe lingă Ministerul Finanţelor.

2. Recomandări practice cu privire la asigurarea riscului de audit.

COMPARTIMENTUL II 

CONTABILITATEA FINANCIARĂ - 14 ore

7. Tema 7. Particularităţi privind aplicarea Standardelor Naţionale de Contabilitate

1. Modificări, completări a actelor normative în domeniul contabilităţii.
2. SNC „Costurile indatorarii” ( Probleme practice privind capitalizarea costurilor indatorarii.

Modul de determinare a ratei de capitalizare).
3. SNC „ Diferentele de curs valutar si de suma” ( Contabilitatea diferenţelor de curs valutar.

Elementele monetare si nemonetare exprimate in valuta străină).
4. SNC „ Contracte de leasing” ( Exemple privind modul de contabilizare a leasingului financiar).

COMPARTIMENTUL III 

DREPTUL - 10 ore

8. Tema 8. Modificări si actualizări a legislaţiei fiscale din Republica Moldova

1. Sinteza modificărilor şi completărilor Codului fiscal al RM.
2. Sancţiuni si particularităţile executării silite a obligaţiilor fiscale in anul 2017.
3. Metode si surse indirecte de estimare a veniturilor impozabile.
4. Revizuirea modului de calcul, cotelor si termenului de plata a taxelor rutiere pentru anul 2017.
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5. Particularităţile asupra impozitării nerezidentelilor. Prevederi speciale pentru tratatele 
internaţionale.

COMPARTIMENTUL IV 

Managementul financiar - 8 ore

9. Tema 9 Recomandări privind procesul de evaluare a riscurilor si analiza 
managementului entitatii auditate

1. Analiza riscurilor financiare si operaţionale a entităţii auditate. ( Indetificarea, evaluarea 
si contolul riscului financiar si operational. Recomandări privind acţiunile ce vizeaza 
diminuarea riscului financiar si operational al entitatii).

2. Managementul proceselor decizionale in contabilitatea societăţilor comerciale. (Importanta 
si conţinutul controlului managerial. Stiluri de conducere. Metode si tehnici de management 
utilizate in managementul proceselor decizionale).

COMPARTIMENTUL V

TESTARE ( probe scrise) - 3 ore.

Notă :

1. La elaborarea programului de instruire profesională continuă în domeniul auditului privind 
menţinerea calităţii de auditor pentru auditul general, s-a luat drept bază nivelul din cadrul 
Programului de dezvoltare profesională continuă a auditorilor al Asociaţiei Auditorilor şi Societăţilor 
de Audit AFAM din RM ( care activează în corespundere cu art. 18 a Legii RM nr.61 -XIV din 
16.03.2007 “ privind activitatea de audit”).

2. Cursurile de instruire profesională continuă a auditorilor pentru anul 2017, organizate de 
„CIPAM” SRL vor avea durata de 84 de ore academice. Perioada de desfăşurare -  pe parcursul 
anului calendaristic, delimitat de doua sesiuni a cîte 40 de ore si respectiv 44 de ore academice.

3. Locul de petrecere a cursurilor :
- aud/cab. 1009,1010, sala nr. 1 de conferinţe, str. Anton Pann 4, mun. Chişinău RM , program 

de lucru zilnic - 9.00 -20.00.

- str. Căpriana 50; Casa cunoştinţelor (bl. „C” ASEM) mun. Chişinău, RM, program de lucru 
zilnic 9.00 -19.00.

- Alte săli de studii închiriate de „CIPAM” SRL în bază de acord/contract de locatiune.
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