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1. Caracteristica generală a programului
Cunoaşterea şi respectarea standardelor privind exercitarea activităţii profesionale a 

auditorilor şi a regulilor de etică profesională a acestora duce la creşterea din partea societăţii 
a încrederii în calitatea serviciilor de audit prestate.

Dezvoltarea profesională continuă este o obligaţie a tuturor auditorilor, deoarece în Codul 
etic al profesioniştilor contabili (Codul Etic) se menţionează că obiectivele primordiale a 
auditorilor sînt de a activa în conformitate cu cele mai înalte standarde de profesionalism, de 
a atinge cele mai înalte nivele de performanţă, şi în general de a răspunde cerinţelor intereselor 
publice.

Programul propus oferă posibilitatea creşterii nivelului de profesionalism al auditorilor, 
în acest sens, participanţii la program vor dobândi cunoştinţe şi aptitudini care le-ar permite 
prestarea serviciilor de audit conform standardelor internaţionale pentru entităţi economice 
din orice domeniu.

2. Scopul Programului
Scopul programului constă în instruirea profesională continuă a auditorilor conform 

prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1450 din 24.12.2007, în spiritul cadrului regulatoriu şi 
practicilor avansate.

3. Nivelul de pregătire necesar pentru admitere la program
Programul de formare profesională continuă în domeniul auditului este destinat auditorilor 

şi stagiarilor în domeniu.

4. Cerinţele minime faţă de participanţi
Participanţii la programul de instruire profesională continuă trebuie să deţină calitatea de 

auditori sau stagiari în domeniul auditului.

5. Domeniul, calificarea profesională
Domeniul: Contabilitate şi audit
Calificarea profesională: Auditor

6. Durata Programului
Durata Programului: 70 de ore.

7. Forma de organizare a instruirii
Forma de organizare a instruirii: cu frecvenţă la zi şi în week-end.

8. Regimul de studii
Regimul de studii: program de 10 ore academice pe zi (900 -  1730, pauza 1300 - 1400).
în scopul optimizării procesului de instruire, regimul de studii poate fi eşalonat sau 

comasat, cu condiţia respectării normei de cel mult 40 de ore academice de studii într-o 
săptămînă.



9. Formele de evaluare şi control

Competenţele dobândite de participanţii la programul de formare profesională continuă 
în domeniul auditului sunt verificate şi apreciate prin testare efectuată la finisarea instruirii.

10. Evaluarea finală
Evaluarea finală se realizează prin testare şi apreciere a nivelului de cunoştinţe după 

finisarea programului de instruire profesională continuă. Timpul acordat evaluării finale -  2 
ore academice.

Ca urmare a promovării evaluării finale, participanţilor li se va elibera certificatul AO 
„EcoFin -  Consult” de instruire profesională continuă.

11. Locul de instruire şi condiţiile de realizare a programului
Locul de instruire: muu. Chişinău, str. M. Kogalniceanu 34.
Realizarea programului de instruire profesională continuă este asigurată de către 

specialişti practici şi cadre didactice cu experienţă în domeniu, în limbile de stat şi rusă.

12.Calendarul activităţilor

Ar.
d/o Forma de organizare a studiilor Număr de zile

1 . De zi şi week-end 4 - 7



CURRICULUM DE BAZA
1. Introducere

Tematica cursului conţine abordări procedurale de audit şi studii de caz, care vor clarifica 
aspecte teoretice şi practice şi va asigura participanţilor la program:

dezvoltarea continuă a competenţelor profesionale prin cunoştinţe teoretice şi abilităţi 
practice privind exercitarea activităţii de audit;
utilizarea corectă şi în mod constructiv a tehnicilor de documentare şi a metodelor de 
auditare;

S  formarea unei gândiri critic-reflexive, stimularea exprimării şi argumentării unei opinii 
personale cu privire la realitatea practică şi rezultatul auditării.

2. Obiectivele generale ale disciplinei / competenţele
Obiectivele cursului de audit constau în:

C aprofundarea pregătirii profesionale ale specialiştilor;
S  dobândirea cunoştinţelor şi aptitudinilor necesare prestării serviciilor de audit conform 

standardelor internaţionale pentru entităţi economice din orice domeniu;
C asigurarea unor cunoştinţe aprofundate, care să permită elaborarea de politici şi strategii 

în domeniul auditului. evaluării afacerilor şi guvernanţei corporative.

3. Tematica şi repartizarea orelor:

Nr. d/o Disciplina Nr. de ore
1. Audit 28
2 . Contabilitate financiară 18

3 . Management financiar 10
4 . Drept 12

5 . Test final 2

Total 70

4. Subiectele de bază la fiecare temă expuse în consecutivitatea 
determinată pentru predarea-învăţarea temelor respective

Nr.
(I/O S U B IE C T E L E Nr. de 

ore
1. Audit 2 8

1.1. Reglementarea normativă a activităţii de audit în RM. Legislaţia naţională din domeniul 
auditului. Standarde Internaţionale de Control al Calităţii, Audit, Asigurare şi Servicii 
Conexe şi destinaţia acestora.
Modificări recente.

4

1.2. SIA 230 ’’Documentaţia de audit”.

Documentaţia de audit. Recomandări şi sugestii practice privind elaborarea documentaţiei 
de audit în condiţiile lipsei unui soft specializat de documentare a lucrărilor de audit.

8



1.3. SIA 300 ’’Planificarea unui audit al situaţiilor financiare”,

SIA 320 ’’Pragul de semnificaţie în planificarea şi desfăşurarea unui audit”,

SIA 450 ’’Evaluarea denaturărilor identificate pe parcursul auditului”.

Etapa planificării auditului şi activităţile aferente. Influenţa erorilor identificate în cursul 
auditului situaţiilor financiare asupra opiniei de audit.

8

1.4. SIA 610 ’’Utilizarea activităţii auditorilor interni”. 2
1.5. SIA 705 ’’Modificări ale opiniei auditorului independent”. 4

1.6. SIA 706 ’’Paragrafele de observaţii şi paragrafele explicative din raportul auditorului 
independent”.

2

2. Contabilitate financiară 18

2.1. Armonizarea SNC la directivele europene şi IFRS, analiza divergenţelor dintre ele. 2
2.2. Abordările conceptuale ale elementelor situaţiilor financiare în viziunea noilor Standarde 

Naţionale de Contabilitate
2

2.3. SNC Politici contabile, modificări ale estimărilor contabile, erori şi evenimente 
ulterioare. Identificarea erorilor contabile şi modalităţi de corectare a acestora. Aplicaţii 
practice

4

2.4.

2.5. _

SNC Imobilizări necorporale şi corporale. Aspecte practice privind aplicarea metodelor 
de evaluare ulterioară a activelor imobilizate. Tratament financiar şi fiscal.

oJ

SNC Deprecierea activelor. Aprecierea indicilor de depreciere a activelor, modalităţile de 
reflectare a pierderilor din depreciere şi anulare a acestora în diferite situaţii.

o
J

2.6. SNC Capital propriu şi datorii o
2.7. SNC Venituri 2

3. M anagem ent finan ciar 10

3.1. Politica de dividende. Impactul politicii de dividende asupra valorii companiei. 2

3.2.
Analiza financiară şi evaluarea riscului financiar. Identificarea indiciilor privind riscul de 
faliment. 4

3.3. Gestiunea situaţiilor de insolvabilitate. 4

4. Drept 12

4.1. Interpretarea şi aplicarea corectă a legislaţiei muncii. 
Tratarea modificărilor recente. 4

4.2. Legislaţia asigurărilor sociale şi medicale. Tratarea modificărilor recente. 9

4.3. Legislaţia civilă şi comercială. Tratarea modificărilor recente. 2
4.4. Legislaţia fiscală. Tratarea modificărilor recente. 4

Test f in a l 2

Total: 70



5. Sugestii metodologice de predare-învăţare-evaluare
Pentru realizarea cu succes a programului, procesul de predare -  învăţare se 

realizează direct de către lectori, în sălile de curs, prin metode de instruire interactive 
şi participative, prin care expunerile teoretice alternează cu efectuarea exerciţiilor 
practice şi rezolvarea studiilor de caz.

Alternarea expunerii bazate pe suport de curs cu aplicaţii practice şi rezolvarea 
studiilor de caz în sala de curs va asigura o realizare optimă a programului.

6. Activitatea de evaluare şi control
Activitatea de evaluare şi control a cunoştinţelor şi abilităţilor practice dobîndite în 

cadrul programului cursului se realizează prin testare şi apreciere a nivelului de 
cunoştinţe la sfîrşitul instruirii.
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