
Fișă Curs – Specificații tehnice 

Informații specifice 

Tipul programului 

Instruirea teoretică a stagiarilor (înregistrați în 

Registrul stagiarilor) în activitatea de audit 

financiar conform Planului de învățământ pentru 

instruirea teoretică a stagiarilor în activitatea de 

audit financiar 

Scopul programului 

Asigurarea cunoștințelor teoretice ale stagiarilor în 

activitatea de audit financiar pentru a fi aplicate în 

practică în cadrul stagiului de pregătire practică 

Domeniul în care se organizează 

cursurile (conform Planului de 

învățământ pentru instruirea teoretică 

a stagiarilor în activitatea de audit 

financiar aprobat anual de Președintele 

ASPAAS) 

Codul Etic 

Tematica/conținutul cursurilor 

(principalele capitole din cuprinsul 

cursurilor) 

Codul Etic 

- Cerintele impuse auditorilor de către Codul etic 

internațional pentru profesioniștii contabili 

(inclusiv Standardele Internaționale privind 

Independența) emis de IESBA; 

- Respectarea principiilor fundamentale: 

identificarea ameninţărilor privind principiile, 

evaluarea lor şi aplicarea măsurilor de protecţie 

- Conflicte de interese: identificarea şi menţinerea 

acestora la un nivel nesemnificativ; 

- Cerinţe privind independenţă: identificarea 

ameninţărilor privind independenţa, evaluarea lor 

şi aplicarea măsurilor de protecţie; 

- Obligaţiile auditorilor privind raportarea 

neconformităţilor suspectate sau identificate cu 

legislaţia şi reglementările. 

Locația 

Cursul se va desfășura on-line în sistem live 

streaming. ASPAAS va asigura logistica necesară 

desfășurării cursului (sala, platforma de streaming, 

tabla etc.) 

Codul Cursului/Cursurilor Cod Etic I Online S 

Perioada desfășurării 

23 noiembrie – 19 decembrie 2019, ziua exactă în 

care se va desfășura cursul urmând a fi stabilită și 

comunicată lectorului ulterior de către ASPAAS 

Durata (nr. ore) 5 ore  

Limba în care trebuie elaborată oferta Română 

Alte cerințe 

Lectorul va respecta intervalul orar care îi va fi 

alocat pe durata cursului de instruirea teoretică a 

stagiarilor. Intervalul orar în cadrul fiecărui curs, 



precum și locația de desfășurare a cursului îi vor fi 

comunicate de către ASPAAS. 

Pe durata cursului de Instruire teoretică a 

stagiarilor, lectorul va utiliza metode și tehnici 

interactive de formare (prezentările power point 

vor avea alocat un număr redus de minute; un 

interval de timp corespunzător fiind alocat analizei 

studiilor de caz/grupuri de lucru, sesiune de 

întrebări și răspunsuri etc.) 

După prezentarea cursului, lectorul va răspunde 

întrebărilor care vor fi adresate de către participanți 

prin intermediul unei platforme de comunicare 

online.  

La finalul cursului, atât în scopul evaluării gradului 

de însușire a cunoștințelor de către participanții la 

curs, dar și pentru a puncta aspectele principale 

prezentate, lectorul va adresa un set de 10 întrebări 

grilă, urmând ca răspunsul corect să fie identificat 

și analizat. 

Lectorul trebuie să pună la dispoziția beneficiarului 

(ASPAAS), cel târziu cu o zi înainte de data 

desfășurării cursului Suportul de curs (acesta va 

include setul de 10 întrebări grilă menționat 

anterior, obiective de învățare, rezultatele învățării 

(learning Outcomes)). 

 


