
  
Camera Auditorilor Financiari din Romania    

                                                                                  

Program curs suplimentar de pregatire profesionala, pentru auditorii 

financiari  care in urma verificarii calitatii activitatii de audit financiar si a 

serviciilor conexe au obținut calificativele  B, C sau D 

sistem e-learning,  perioada de desfasurare  23-26 septembrie 2013 

 

Coordonator program de  pregatire profesionala :  

Vicepresedinte CAFR  Prof.univ.dr. ANA MORARIU 

 

Tema curs Data/Ora Lector 
Considerații teoretice și practice ale ISA 

315”Identificarea și evaluarea riscurilor de 

denaturare semnificativă prin înțelegerea entității și a 

mediului său”.   

Studiu de caz: Documentarea secțiunilor relevante 

din Ghidul pentru un audit de calitate privind 

evaluarea riscului inerent la nivelul situațiilor 

financiare și la nivel de afirmații pentru clase de 

tranzacții, solduri ale conturilor. Etape de parcurs 

pentru eșantionarea în audit:   Secțiunile: B3/1, 

B3/2, B4/1, /B4/2, B5/1, B5/2  B6/1, B7/1, B7/2, 

B7/3.        ( 5 ore ) 

 

 

Luni : 23.09.2013 

 

 

 

orele 15,00-20,00 

 

 

Lector.univ.dr. Mirela 

Păunescu 

Studiu de caz: Documentarea Secțiunii C1/1- C1/9” 

Sisteme contabile și controalele interne..”,   

Revizuirea obiectivului privind “Existența și 

evaluarea sistemului  contabil și de control intern 

al clientului conform cerințelor ISA 315 -” 

Identificarea și evaluarea riscurilor de denaturare 

semnificativă prin înțelegerea entității și a 

mediului său”; Aide – Memoire pentru 

controalele contabile.    ( 4 ore ) 

  

 

 

Marti : 24.09.2013 

 

 

orele 16,00-20,00 

 

Ana Dinca,  

Vicepresedinte CAFR 

Studiu de caz: Documentarea Principiului 

independenței exercițiului, conform OMFP 

3055/2009, pct.42. pentru Secțiunea N, vânzări și 

venituri, referința 10 ,  Secțiunea O, Achiziții și 

Cheltuieli, referința 3 din Ghid pentru un audit 

de calitate.   ( 3 ore ) 

 

Miercuri : 25.09.2013 

 

orele 16,00-19,00 

 

Silviu Agache, 

Inspector principal, 

DMCP- CAFR 

Studiu de caz: Documentarea secțiunilor relevante 

din Ghidul pentru un audit de calitate referitoare la 

procedurile specifice ale unei misiuni pe baza de 

proceduri convenite, conform ISRS 4400 ”Misiuni pe 

bază de proceduri convenite” potrivit cerințelor din 

anexa 2 din Hotărârea Consiliului CAFR nr.274/15 

decembrie 2012.  ( 4 ore ) 

 

Joi : 26.09.2013 

  

orele 16,00-20,00 

 

Adrian Popescu,  

Inspector principal, 

DMCP- CAFR 

 


