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Clarificări referitoare la Tematica și bibliografia examenului de competenta profesională – 
sesiunea Noiembrie 2016, aprobate prin Hotărârea Consiliului Camerei nr.73/16 septembrie 2016 

 
 

La Tematica și bibliografia examenului de competenta profesională – sesiunea Noiembrie 2016, 
adoptate prin Hotărârea Consiliului Camerei nr.73/16 septembrie 2016,  se impune efectuarea unor 
clarificări ca urmare a unor sesizări venite din partea stagiarilor în activitatea de audit financiar, pentru 
evitarea unor posibile inadvertente după cum urmează: 
 
Punctul B1) Drept comercial: 
Tematica: 

- S-a eliminat din tematica punctul 2 privind “fondul de comerț”, 
- S-a eliminat denumirea de “societate comerciala”, păstrându-se denumirea de “societate”, 

intricat Legea nr. 31/1990 a societăților comerciale nu mai face trimitere la societatea 
“comercială”, 

- S-a eliminat punctul 3.6 “Procedura reorganizării judiciare și a falimentului”, 
- A fost adăugat un nou punct privind “Procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență” 

Bibliografia: 
- S-a eliminat Legea nr. 297 din 28 iunie 2004, privind piața de capital, 
- S-a adăugat o nouă lege,  Legea nr. 71/2011 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 287/2009 

privind Codul civil, publicată în M. Of. nr. 409 din 10 iunie 2011 – Capitolul II. Dispoziții cu 
privire la titlul preliminar al Codului civil și cu privire la unele legi; 

- Pentru Legea nr. 287/2009 privind Noul Cod Civil și Legea nr. 71/2011 pentru punerea în 
aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, s-a specificat exact titlul/capitolul care 
tratează punctele din tematică. 

 
Punctul B6) Economia întreprinderii, economie generală și financiară: 
Tematica: 

- Au fost adăugate puncte clare privind tematica: 
1. Identificarea și evaluarea riscurilor de denaturare semnificativă, 
2. Cunoașterea entității și a mediului sau, inclusiv controlul intern al acesteia 

2.1. Natura entității 
2.2. Evaluarea si revizuirea performantei financiare a entității 
2.3. Control intern. 

Bibliografia: 
- A fost adăugat un nou punct clar privind bibliografia: 
1. ISA 315 - Identificarea şi evaluarea riscurilor de denaturare semnificativă prin înţelegerea 

entităţii şi a mediului său. 
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