
 

 

Centrul Data Interval orar Domeniu Tematica 

București 14.11.2019 16:00 – 21:00 Audit, Cod etic 

- Reglementări specifice privind auditul statutar al 
situaţiilor financiare anuale şi al situaţiilor financiare 
anuale consolidate (Regulamentul 537/2014, Legii 
162/2017, Normele ASPAAS, obligatiile auditorilor 
financiari in relatia cu ASPAAS inclusiv raportarea 
activitatii) 

- Analiza relatiei dintre auditor si comitetul de audit 
conform legislatiei si standardelor aplicabile ( ISA, 
Codul IESBA, Legea 162/2017 si Regulamentul 
537/2014) – Prezentare si exemplificare; 

- NOCLAR - Codul etic al profesionistilor contabili 
- ISA 250 (Revizuit) aplicabil incepand cu 15 

decembrie 2017 

București 19.11.2019 16:00 – 21:00 Audit 
-Auditul statutar al grupurilor de entități 
-ISA 540 (Revizuit) aplicabil incepand cu 15 
decembrie 2019 

București 20.11.2019 16:00 – 21:00 Audit, Cod etic 

- Reglementări specifice privind auditul statutar al 
situaţiilor financiare anuale şi al situaţiilor financiare 
anuale consolidate (Regulamentul 537/2014, Legii 
162/2017, Normele ASPAAS, obligatiile auditorilor 
financiari in relatia cu ASPAAS inclusiv raportarea 
activitatii) 
-Analiza relatiei dintre auditor si comitetul de audit 
conform legislatiei si standardelor aplicabile ( ISA, 
Codul IESBA, Legea 162/2017 si Regulamentul 
537/2014) – Prezentare si exemplificare; 
-NOCLAR - Codul etic al profesionistilor contabili 
-ISA 250 (Revizuit) aplicabil incepand cu 15 
decembrie 2017 

București 21.11.2019 16:00 – 21:00 Audit 

-Particularitatile misiunilor de audit statutar prin 
prisma cerintelor de continuitate, avand in vedere 
perioadele de criza financiara prin care trece clientul 
de audit; 
-ISA 540 (Revizuit) aplicabil incepand cu 15 
decembrie 2019 



 

București 27.11.2019 16:00 – 21:00 Audit, Cod etic 

-Reglementări specifice privind auditul statutar al 
situaţiilor financiare anuale şi al situaţiilor financiare 
anuale consolidate (Regulamentul 537/2014, Legii 
162/2017, Normele ASPAAS, obligatiile auditorilor 
financiari in relatia cu ASPAAS inclusiv raportarea 
activitatii) 
-Analiza relatiei dintre auditor si comitetul de audit 
conform legislatiei si standardelor aplicabile ( ISA, 
Codul IESBA, Legea 162/2017 si Regulamentul 
537/2014) – Prezentare si exemplificare; 
-NOCLAR - Codul etic al profesionistilor contabili 
-ISA 250 (Revizuit) aplicabil incepand cu 15 
decembrie 2017 

București 28.11.2019 16:00 – 21:00 Audit 
-Auditul statutar al grupurilor de entități 
-ISA 540 (Revizuit) aplicabil incepand cu 15 
decembrie 2019 

București 29.11.2019 16:00 – 21:00 Audit 

-Cerinte si responsabilitati privind alte informatii 
incluse in situatiile financiare si impactul acestora 
asupra raportului de audit; 
-Cerinte si practici privind raportarea Aspectelor 
cheie de audit si implicatiile asupra raportul de 
audit; 
 

     

Brașov 16.11.2019 09:00 – 19:00 Audit, Cod etic 

-Reglementări specifice privind auditul statutar al 
situaţiilor financiare anuale şi al situaţiilor financiare 
anuale consolidate (Regulamentul 537/2014, Legii 
162/2017, Normele ASPAAS, obligatiile auditorilor 
financiari in relatia cu ASPAAS inclusiv raportarea 
activitatii) 
-Analiza relatiei dintre auditor si comitetul de audit 
conform legislatiei si standardelor aplicabile ( ISA, 
Codul IESBA, Legea 162/2017 si Regulamentul 
537/2014);  
Declarația nefinanciară 
-ISA 540 (Revizuit) aplicabil incepand cu 15 
decembrie 2019 
-Auditarea operațiunilor din asocierile în 
participațiune și al tranzacțiilor fiduciare 



 

-ISA 570  Continuitatea activității 
-Comportament etic 
-Codul etic al profesionistilor contabili 

     

Cluj 23.11.2019 09:00 – 19:00 Audit, Cod etic 

-Reglementări specifice privind auditul statutar al 
situaţiilor financiare anuale şi al situaţiilor financiare 
anuale consolidate (Regulamentul 537/2014, Legii 
162/2017, Normele ASPAAS, obligatiile auditorilor 
financiari in relatia cu ASPAAS inclusiv raportarea 
activitatii) 
-ISA 320 Pragul de semnificație în planificarea și 
desfășurarea unui audit 
-ISA 530 Eșantionarea în audit (1 oră) 
-Aspecte privind auditul situației fluxurilor de 
trezorerie 
-ISA 315 Identificarea și evaluarea riscurilor de 
denaturare semnificativă prin înțelegerea entității și 
a mediului său (3 ore) 
-ISA 570  Continuitatea activității (2 ore) 
-Comportament etic (1 oră) 

Cluj 07.12.2019 09:00 – 19:00 Audit, Cod etic 

-Reglementări specifice privind auditul statutar al 
situaţiilor financiare anuale şi al situaţiilor financiare 
anuale consolidate (Regulamentul 537/2014, Legii 
162/2017, Normele ASPAAS, obligatiile auditorilor 
financiari in relatia cu ASPAAS inclusiv raportarea 
activitatii) 
-ISA 320 Pragul de semnificație în planificarea și 
desfășurarea unui audit 
-ISA 530 Eșantionarea în audit (1 oră) 
-Aspecte privind auditul situației fluxurilor de 
trezorerie 
-ISA 315 Identificarea și evaluarea riscurilor de 
denaturare semnificativă prin înțelegerea entității și 
a mediului său (3 ore) 
-ISA 570  Continuitatea activității (2 ore) 
-Comportament etic (1 oră) 

     

Timișoara 23.11.2019 09:00 – 19:00 Audit, Cod etic -Reglementări specifice privind auditul statutar al 
situaţiilor financiare anuale şi al situaţiilor financiare 



 

anuale consolidate (Regulamentul 537/2014, Legii 
162/2017, Normele ASPAAS, obligatiile auditorilor 
financiari in relatia cu ASPAAS inclusiv raportarea 
activitatii) 
-ISA 540 (Revizuit) aplicabil incepand cu 15 
decembrie 2019 
-Auditul statutar al grupurilor de entități 
-Codul etic al profesionistilor contabili 
-ISA 250 (Revizuit) aplicabil incepand cu 15 
decembrie 2017 
-Auditarea operațiunilor din asocierile în 
participațiune și al tranzacțiilor fiduciare 
-Tehnici, proceduri și raportare privind continuitatea 
activității 

     

Constanța 16.11.2019 09:00 – 19:00 Audit, Cod etic 

-Reglementări specifice privind auditul statutar al 
situaţiilor financiare anuale şi al situaţiilor financiare 
anuale consolidate (Regulamentul 537/2014, Legii 
162/2017, Normele ASPAAS, obligatiile auditorilor 
financiari in relatia cu ASPAAS inclusiv raportarea 
activitatii) 
-Auditul statutar al grupurilor de entități 
-ISA 540 (Revizuit) aplicabil incepand cu 15 
decembrie 2019 
-Particularitati privind auditul veniturilor in cazul 
misiunilor de audit statutar 
-NOCLAR - Codul etic al profesionistilor contabili 
-ISA 250 (Revizuit) aplicabil incepand cu 15 
decembrie 2017 

     

Iași 17.11.2019 09:00 – 19:00 Audit, Cod etic 

-Reglementări specifice privind auditul statutar al 
situaţiilor financiare anuale şi al situaţiilor financiare 
anuale consolidate (Regulamentul 537/2014, Legii 
162/2017, Normele ASPAAS, obligatiile auditorilor 
financiari in relatia cu ASPAAS inclusiv raportarea 
activitatii) 
-Auditul statutar al grupurilor de entități 
-ISA 540 (Revizuit) aplicabil incepand cu 15 
decembrie 2019 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Particularitati privind auditul veniturilor in cazul 
misiunilor de audit statutar 
-NOCLAR - Codul etic al profesionistilor contabili 
-ISA 250 (Revizuit) aplicabil incepand cu 15 
decembrie 2017 

     

Râmnicu-Vâlcea 14.12.2019 09:00 – 19:00 Audit, Cod etic 

-Reglementări specifice privind auditul statutar al 
situaţiilor financiare anuale şi al situaţiilor financiare 
anuale consolidate (Regulamentul 537/2014, Legii 
162/2017, Normele ASPAAS, obligatiile auditorilor 
financiari in relatia cu ASPAAS inclusiv raportarea 
activitatii) 
-Particularitatile misiunilor de audit statutar prin 
prisma cerintelor de continuitate, avand in vedere 
perioadele de criza financiara prin care trece clientul 
de audit; 
-ISA 540 (Revizuit) aplicabil incepand cu 15 
decembrie 2019 
-Particularitati privind auditul veniturilor in cazul 
misiunilor de audit statutar 
-NOCLAR - Codul etic al profesionistilor contabili 
-ISA 250 (Revizuit) aplicabil incepand cu 15 
decembrie 2017 



 

 

Notă:   În cazul în care intervin modificări, documentul va fi actualizat! De asemenea, în cazul în care se vor 
organiza și alte cursuri, pe langă cele din tabel, vom reveni cu informații actualizate. 

 

Locația exactă pentru fiecare curs va fi anunțată ulterior, când vor fi lansate și formularele de înregistrare. 

Vă așteptăm! 


