
Ziua Data Lector Locatie Domeniu Tematica Interval orar
l 10

marți 11.12.2018 Daniela Sahlian on line
curs stagiar an 3 contabilitatea 

consolidată

Contabilitate - Elaborarea și prezentarea situațiilor financiare 
consolidate în conformitate cu OMFP 1802 și IFRS - partea I:
1. Determinarea procentajelor de control, de interes și a metodei de 
consolidare
2. Ajustarea situațiilor financiare individuale
3. Eliminarea conturilor intragrup, a rezultatelor interne nerealizate și 
a dividendelor
4. Eliminarea titlurilor de participare
5. Metode de consolidare (Integrarea globală, Metoda punerii în 
echivalență)
6. Întocmirea situațiilor financiare anuale consolidate 

16,00 - 21,00

vineri 14.12.2018 Alina Irimescu on line curs stagiar an 2 contabilitate IFRS

Contabilitate financiară și raportare IFRS – partea I:
1. Cadrul  general  conceptual  de  raportare  financiară   elaborat  de  
IASB  (Consiliul  pentru Standarde Internaționale de Contabilitate)
2. Prezentarea situațiilor financiare. Componentele situațiilor 
financiare  
3. Politici  contabile  conforme cu  Standardele Internaționale  de  
Raportare Financiară (IFRS) privind recunoașterea/ derecunoașterea, 
evaluarea și prezentarea în situațiile financiare a informațiilor privind  
activele

16,00 - 21,00

marți 18.12.2018 Mirela Paunescu on line curs stagiar an 1 Audit

Audit financiar partea I
I. Mediul de reglementare – național și internațional:
1. Cadrul legal aplicabil activității de audit financiar în România 
2. Cadrul internațional de reglementare pentru servicii de audit și 
asigurare 
3. Reglementări privind combaterea spălării banilor 
4. Rolul organismelor profesionale. Supravegherea publică în audit
II. Cerințe etice cu privire la auditul statutar:
1. Principiile fundamentale ale eticii profesionale
2. Cerințe etice cu privire la auditul statutar în cazul entităților de 
interes public
3. Cazuri de amenințare asupra conformității cu principiile 
fundamentale și măsurile de protecție care se impun.
4. Onorarii și alte tipuri de remunerații
5. Marketingul serviciilor profesionale (reclamă și publicitate)
6. Cadouri și ospitalitate
7. Cerințe privind independența
8. Răspundere profesională 
9. Asigurarea unui sistem de calitate corespunzător
III. Tipuri de misiuni:
1. Misiuni de audit al situațiilor financiare
2. Misiuni de revizuire
3. Misiuni de asigurare altele decât misiunile de audit și revizuire
4. Misiuni privind serviciile conexe 

16,00 - 21,00

miercuri 19.12.2018 Adriana Popa on line curs stagiari an 2 fiscalitate

Fiscalitate  - partea I:
1. Cadrul legislativ
2. Impozitul pe profit
3. Impozitul pe veniturile microîntreprinderilor
4. Impozitul pe venit
5. Impozitul pe veniturile obținute din România de nerezidenți și 
impozitul pe reprezentanțele firmelor străine înființate în România

16,00 - 21,00


