
 
 
 

 în parteneriat cu  și  
 

Invita ție la prezentarea “Examenele ACCA – cum s ă le trece ți cu success” &  
Seminarul "Rela ția client - auditor", 

Luni 24 februarie 2014, Cluj, 14,30 – 16,00 & 16,00 – 20,00, sala 118, Universitatea Babeș – Bolyai, 
Facultatea de Știinte Economice și Gestiunea Afacerilor, Departamentul de Contabilitate și Audit 

 
Stimate student, 
 
Din partea ACCA, cea mai mare asociație internațională în domeniul financiar contabil, îmi face plăcere să 
vă invit la prezentarea Examenele ACCA – cum s ă le trece ți cu succes  (în limba engleză) și apoi la un 
seminar profesional care va dezvolta subiectul Relația Client – Auditor (în limba română). Evenimentele 
vor avea loc în data de 24 Februarie 2014, luni, în a doua parte a zilei, în sala 118, Facultatea de Știinte 
Economice și Gestiunea Afacerilor, Universitatea Babeș – Bolyai, strada Th. Mihaly 58-60, Cluj-Napoca. 
Prezentarea se adresează în primul rând celor care sunt interesați să susțină examene ACCA si studenților 
ACCA. Seminarul se adresează profesioniștilor din domeniul financiar contabil, audit și de business și de 
asemenea viitorilor profesioniști și ambele sunt oferite tuturor celor interesați, fără taxa de participare , de 
către ACCA (Association of Chartered Certified Accountants) și de Universitatea Babeș - Bolyai, Facultatea 
de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor.  
 
Prezentările vor fi susținute în limba română de doamna Adela Șova , Finance Trainer Globaltraining. 
 
Agendele prezent ării și seminarului   
 
14,30 – 15,00 Înregistrare și welcome coffee 
15,00 – 16,00 Examenele ACCA – cum să le treceți cu succes (prezentare în limba engleză) 

La ce examene să vă înscrieți; cum să studiați; ziua dinainte de examen; de ce să 
studiați FiA / ACCA cu un Approved Learning Provider; sesiune de întrebări 
 

16:00 – 16:30 – Înregistrare și welcome coffee pentru seminarul profesional (în limba română) 
16:30 – 16:45 –  Deschiderea evenimentului:  

Andreia Stanciu , Director ACCA Europa de Sud Est 
Prof. Univ. Dr. Adriana Tiron Tudor , Director Departament Contabilitate și 
Audit FSEGA, UBB 
Dl Prof.univ.dr. Irimie Popa, Reprezentant  CAFR 

16:45 – 17,30 –  Dl Prof.univ.dr. Irimie Popa, Reprezentant  CAFR 
17:30 – 18:00 –  Vorbitor: Adela Șova, ACCA, Finance Trainer Globaltraining  

Angajamentele de asigurare – elemente și tipuri de asigurare, Audit intern vs. 
audit extern – harta serviciilor de audit, Relația de stewardship-agenție, Opinia 
auditorului, Mituri; 

18:00 – 18:30 –  Pauza pentru gustare  
18:30 – 19,30 –  Vorbitor: Adela Șova, ACCA, Finance Trainer Globaltraining Intercoll ege 

Standardele internationale de audit, Responsabilitățile auditorului și ale 
clientului, Clarificarea responsabilităților pe parcursul auditului (Scrisoarea de 
angajament, Declarațiile conducerii, Raportul auditorului, Scrisoarea de 
deficiențe) 
 

Dacă temele evenimentului vi se par de interes și pentru alți colegi sau profesioniști din domeniul 
financiar contabil și de business, vă rugăm a avea amabilitatea de a le trimite această invitație întrucât 
evenimentele sunt deschise tuturor celor interesați.  
 
Pentru a vă confirma prezența vă rog să scrieți pe adresa carmen.badea@accaglobal.com pâna 
miercuri 19 februarie ora 18,00, menționând dacă sunteți deja student sau membru ACCA. 
 
 
Vă mulțumesc anticipat pentru confirmare.  
 
 
Cu stimă,  
Andreia Stanciu 
Director ACCA Europa de Sud Est 


