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FIŞA DISCIPLINEI 
 

Audit financiar , 2017-2018 
 

1. Date despre program 
1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea din Piteşti 
1.2 Facultatea Facultatea de Ştiinţe Economice şi Drept 
1.3 Departamentul Finanţe, Contabilitate şi Economie 
1.4 Domeniul de studii Contabilitate 
1.5 Ciclul de studii Licenţă 
1.6 Programul de studiu / calificarea Contabilitate şi Informatică de Gestiune / Economist 
1.7 Forma de învăţământ I.F.R. 
 

2. Date despre disciplină 
2.1 Denumirea disciplinei Audit financiar 
2.2 Titularul disciplinei (coordonatorul disciplinei) Conf. univ. dr. Burtescu Claudia 
2.3 Titularul activităţilor de seminar Asist. univ. dr. Brinza Diana 
2.4 Anul de studii III 2.5 Semestrul II 2.6 Tipul de evaluare E 2.7 Regimul disciplinei O 
  

3. Timpul total estimat 
3.1 Total ore din planul de înv. 42 3.2 din care SI 28 3.3 SF /ST / L / P 14 
Distribuţia fondului de timp alocat studiului individual Ore 
Studiu după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe  58 
din care: 
Echivalent ore curs forma IF 28 
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 12 
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii, eseuri 12 
Tutorat - 
Examinări 2 
Alte activităţi (comunicare bidirecţională cu titularul de disciplină) 2 
3.4 Total ore studiu individual  86 
3.5 Total ore pe semestru 100 
3.6 Număr de credite 4 

 
 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1 De curriculum 
Cunoaşterea noţiunilor economice fundamentale de Bazele contabilităţii, 
Contabilitate financiară, Audit intern 

4.2 De competenţe 

 Capacitatea de analiză şi sinteză 
 Capacitatea de înţelegere şi utilizare a limbajului economic 
 Capacitatea de a utiliza inducţia şi deducţia 
 Capacitatea de structurare şi interpretare a informaţiei 
 Capacitatea de gândire pragmatică şi aplicativă 

 
 

5. Condiţii (acolo unde este cazul) 
5.1 De desfăşurare a cursului ► Materialul de studiu este realizat în tehnologie ID/IFR 

5.2 
De desfăşurare a 
seminarului/laboratorului/proiectului 

Dotarea sălii de seminar cu tablă/     flipchart şi cretă / marker; fiecare 
student foloseşte un minicalculator pentru rezolvarea studiilor de caz; 
participarea studentilor la activităţile de seminar și susţinerea testelor; 
respectarea termenului anunţat de cadrul didactic pentru predarea temei 

 
6. Competenţe specifice vizate 
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 C4 Determinarea şi interpretarea indicatorilor economico-financiari – 1 PC 
C5 Derularea operaţiunilor specifice controlului financiar-contabil – 2 PC 
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CT1 Aplicarea principiilor, normelor şi valorilor eticii profesionale în cadrul propriei strategii de muncă, riguroasă, 
eficientă şi responsabilă – 1 PC 
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7. Obiectivele disciplinei  
 

7.1 Obiectivul 
general al disciplinei 

Disciplina Audit financiar oferă fondul de cunoştiinţe teoretice şi metodologice necesare  
cunoaşterii, în funcţie de standardele şi practica internaţională în domeniu, conceptul de audit, 
diferitele tipuri de audit financiar, cunoaşterea terminologiei folosite in activitatea de audit,  
conştientizarea rolului social al auditului,  cunoaşterea modului de abordare a misiunii de audit,  
însuşirea cunoştinţelor şi deprinderilor pentru a putea face faţa desfăşurării procesului de 
culegere de probe adecvate pentru misiunea de audit,  cunoaşterea modului de interpretare a 
unui raport de audit în funcţie de tipul serviciului de asigurare prestat de firmele de audit.  
 

7.2 Obiectivele 
specifice 

A. Obiective cognitive 

- definirea conceptelor, procedeelor şi  metodelor folosite în audit,  
- definirea conceptelor, teoriilor şi metodelor de bază pentru pregătirea informaţiilor necesare  
auditului   

B. Obiective procedurale 

- explicarea conceptelor, procedeelor şi  metodelor folosite în audit 

- explicarea conceptelor, teoriilor şi metodelor de bază pentru pregătirea informaţiilor necesare  
auditului financiar     

C. Obiective atitudinale 

- Respectarea normelor de deontologie profesională (a codului deontologic al profesie;  

- Cooperarea în echipe de lucru;  

Utilizarea unor metode specifice de elaborare a unui plan de dezvoltare personală şi 
profesională. 

 
8. Conţinuturi 

8.1. Studiu individual echivalent ore curs de la forma I.F. 
(unităţi de învăţare)  

Nr. 
ore 

Metode de 
predare 

Observaţii 
Resurse folosite 

U.1 

Auditul financiar– definire, rolul şi obiectivele auditului 
financiar 
Reglementări în domeniul auditului în România 
Rolul şi obiectivele auditului financiar 

2  

Utilizarea 
facilităţilor 
platformei e-
learning (chat, 
forum) 
E-mail 
Consultaţii 

Materialul didactic 
estedivizatînunităţi de 
studiu care facilitează 
învăţarea gradual şi 
structurată. 

U.2 

 Normele de comportament în audit:  
Principii fundamentale.  
Independenţa în audit.  
Activităţi incompatibile cu practicarea independentă a 
auditului. 

2 

U.3 

Orientarea şi planificarea auditului 
 Orientarea şi planificarea auditului 
Delimitarea caracteristicilor proprii ale întreprinderii;  
Identificarea domeniilor, a sistemelor semnificative şi a 
riscurilor. Identificarea domeniilor semnificative, 
Identificarea sistemelor semnificative. 

2 

U.4 

Riscurile auditului 
 Importanţa relativă a riscurilor de erori 
 Pragul de semnificaţii în audit, Elemente specifice pragului 
de semnificaţii,  Relaţia dintre pragul de semnificaţie şi riscul 
de audit, Consecinţele pragului de semnificaţie  

3   

U.5 

E valuarea controlului intern 
Sistemul de contabilitate şi control intern 
Rolul şi conţinutul controlului intern;  Obiectivele auditorului 
privind aprecierea controlului intern; Activităţile auditorului în 
evaluarea controlului intern  

3 

U.6 
Controlul conturilor. 
Proceduri utilizate pentru obţinerea probelor  de audit. 
Documentaţia în audit 

3 

U.7 
Auditul componentelor din situaţiile financiare 
Auditul activelor imobilizate 
Auditul stocurilor 

2 

U.8 

Auditul componentelor din situaţiile financiare 
Auditul creanţelor 
Auditul trezorerie 
Auditul datoriilor comerciale 

3 

U.9 

Auditul componentelor din situaţiile financiare 
Auditul datoriilor cu personalul şi al datoriilor fiscale 
Auditul datoriilor financiare 
 

3 
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U.10 

Auditul situaţiilor financiare 
Auditul bilanţului contabil  
 Auditul capitalurilor proprii 
 Auditul fluxurilor de trezorerie 
 Auditul contului de profit şi pierdere 

3 

U.11 
Conţinutul Raportului de audit  
 Tipurile de opinii exprimate de către auditori 

2 
  

 
Bibliografie 
-C. Burtescu – Audit financiar -Note de curs (în format electronic), 2017 
- Ionela-Corina Chersan -Auditul financiar, de la normele naţionale la standardele internaţionale, 2013, Editura 

Universităţii A.I. Cuza Iaşi 
-  Domnişoru S. - Audit statutar şi comunicare financiară. Volumul I, Editura Economică, 2011 
 -   Turlea E.,  Roman A. G.,  Neamţu H.- Audit financiar. Misiuni de asigurare şi servicii conexe, Editura Economică, 2012  
-   Federatia Internationala a Contabililor, Camera Auditorilor Financiari din Romania -  Reglementari Internationale de 
Audit, Asigurare si Etica. Audit Financiar 2008 (Vol. I + II), Editura Irecson – 2009 
-    Danescu T,. - Proceduri si tehnici de audit financiar, Editura Irecson – 2007 
-    Brezeanu P., Poanta D. , Brasoveanu I.,- Audit financiar- repere metodologice,etice si istorice, EdituraCavallioti, 2008  
-    Loebbecke A.-   AUDIT. O abordare integrată, Editura Arc, 2006 
 ***OUG nr. 75/1999 din 1 iunie 1999 privind activitatea de audit financiar (republicata)(actualizata) 
 *** Legea 26/2010 pentru modificarea si completarea OUG nr. 75/1999 privind activitatea de audit financiar. Lege nr. 
26/2010,  Monitorul Oficial, Partea I nr. 145 din 5 martie 2010 
*** Ordin 1286/2012 pentru aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu Standardele Internationale de raportare 
financiara, aplicabile societatilor comerciale ale caror valori mobiliare sunt admise la tranzactionare pe o piata 
reglementata, Monitorul Oficial, Partea I nr. 687 din 4 octombrie 2012 
*** ORDIN   Nr. 1802 din 29 decembrie 2014  pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situaţiile financiare 
anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate, Monitorul Oficial  NR. 963 din 30 decembrie 2014  
***Hotararea nr. 13 din 21.03.2013 privind adoptarea Standardelor internaţionale de control al calităţii, audit, revizuire, 
alte servicii de asigurare şi servicii conexe, emise de Federaţia Internaţională a Contabililor (IFAC), ediţia 2012, Monitorul 
Oficial nr.427/15.07.2013. 

8.2. Aplicaţii: Seminar  
Nr. 
ore 

Metode de 
predare 

Observaţii 
Resurse folosite 

1 Studiu de caz privind riscurile şi planificarea în audit. 2 

- dialogul 
- exerciţiul 
- studiul de 
caz 
- testarea 
- consultaţii 
(tutorat) 
 

 

În cadrul primei întâlniri 
se stabilesc obligaţiile de 
seminar ale studenţilor și 
se precizează criteriile 
utilizate în evaluarea 
rezultatelor învăţării. La 
rezolvarea studiilor de 
caz se vor utiliza 
minicalculatoare. La 
ultimul seminar se va 
susţine un test de 
verificare. 

2 
Studiu de caz privind pragul de semnificaţie, eşantionare şi 
fraudă. 

2 

3 Studiu de caz privind probe, teste şi proceduri de audit. 1 

4 
Studiu de caz privind sisteme de control intern şi 
contabilitate. 

1 

5 

Studiu de caz privind auditul componentelor din situaţiile 
financiare: 
- auditul imobilizărilor necorporale, corporale şi financiare 
(strategia de audit; riscul de audit şi frauda în delapidarea 
activelor; obiectivele de audit, tipologia controalelor şi 
testelor, teste de detaliu asupra valorii de inventar, teste de 
detaliu asupra amortizării, etc.)   

2 

6 

Studiu de caz privind auditul componentelor din situaţiile 
financiare: 
- auditul stocurilor (obiective de audit, proceduri de control 
intern asupra stocurilor, inventarierea fizică; proceduri 
analitice: tipuri de indicatori folosiţi, viteza de rotaţie a 
stocurilor, analiza fluctuaţiilor lunare, comparaţii cu 
perioadele precedente, comparaţii cu societăţi similare; 
teste de detaliu: evaluarea la inventar, bilanţ. 

2 

7 
Studiu de caz privind auditul componentelor din situaţiile 
financiare: 
- auditul decontărilor cu terţii 

1 

8 
Studiu de caz privind auditul componentelor din situaţiile 
financiare: 
- auditul financiar privind trezoreria 

1 

9 
Studiu de caz privind : 
- Scrisoarea de misiune,  
- Scrisoarea de afirmare, 

1 

10 
- Raportul de audit (rolul şi conţinutul raportului de audit, 
opinia auditorului, situaţii care conduc la formularea altei 
opinii decăt opinia fără rezerve 

1 

Bibliografie 
-C. Burtescu – Audit financiar -Note de curs (în format electronic), 2017 
- Ionela-Corina Chersan -Auditul financiar, de la normele naţionale la standardele internaţionale, 2013, Editura 

Universităţii A.I. Cuza Iaşi 
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-  Domnişoru S. - Audit statutar şi comunicare financiară. Volumul I, Editura Economică, 2011 
 -   Turlea E.,  Roman A. G.,  Neamţu H.- Audit financiar. Misiuni de asigurare şi servicii conexe, Editura Economică, 2012  
-   Federatia Internationala a Contabililor, Camera Auditorilor Financiari din Romania -  Reglementari Internationale de 
Audit, Asigurare si Etica. Audit Financiar 2008 (Vol. I + II), Editura Irecson – 2009 
-    Danescu T,. - Proceduri si tehnici de audit financiar, Editura Irecson – 2007 
-    Brezeanu P., Poanta D. , Brasoveanu I.,- Audit financiar- repere metodologice,etice si istorice, EdituraCavallioti, 2008  
-    Loebbecke A.-   AUDIT. O abordare integrată, Editura Arc, 2006 
 ***OUG nr. 75/1999 din 1 iunie 1999 privind activitatea de audit financiar (republicata)(actualizata) 
 *** Legea 26/2010 pentru modificarea si completarea OUG nr. 75/1999 privind activitatea de audit financiar. Lege nr. 
26/2010,  Monitorul Oficial, Partea I nr. 145 din 5 martie 2010 
*** Ordin 1286/2012 pentru aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu Standardele Internationale de raportare 
financiara, aplicabile societatilor comerciale ale caror valori mobiliare sunt admise la tranzactionare pe o piata 
reglementata, Monitorul Oficial, Partea I nr. 687 din 4 octombrie 2012 
*** ORDIN   Nr. 1802 din 29 decembrie 2014  pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situaţiile financiare 
anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate, Monitorul Oficial  NR. 963 din 30 decembrie 2014 
***Hotararea nr. 13 din 21.03.2013 privind adoptarea Standardelor internaţionale de control al calităţii, audit, revizuire, 
alte servicii de asigurare şi servicii conexe, emise de Federaţia Internaţională a Contabililor (IFAC), ediţia 2012, Monitorul 
Oficial nr.427/15.07.2013. 

 
9.  Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunitaţii epistemice, 

asociaţiilor profesionale şi angajatori din domeniul aferent programului 
 

Conţinutul ştiinţific al disciplinei răspunde cerinţelor profesionale ale viitorilor specialişti şi asigură cunoştinţele, 
competenţele şi abilităţile  necesare ocupaţiilor existente pe piaţa muncii. 
 
 

10.  Evaluare 

Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de evaluare 
10.3 Pondere  
din nota finală 

10.4 Studiu 
individual, echivalent 
curs de la forma I/F 

- corectitudinea şi exhaustivitatea 
cunoştinţelor;  
- coerenţa logică;  
- gradul de asimilare a limbajului de 
specialitate 

Evaluarea finală - probă scrisă (2 
ore): calitatea, rigoarea, sinteza şi 
coerenţa tratării subiectului 
teoretic abordabil în manieră 
explicativ-argumentativă +            
1 subiect cu răspunsuri multiple 
(tip grilă) format din 10 întrebări + 
1 subiect aplicativ  

 
 
 
 
50 %  
 

10.5 Seminar  
 

 Activitate seminar - evaluarea 
răspunsurilor la întrebările formulate de 
către cadrul didactic şi a participării 
active a fiecărui student la rezolvarea 
studiilor de caz la seminar.  
 
 Test de verificare -  rezolvarea unor 
aplicaţii asemănătoare celor de la 
seminarii. 
 
 Tema de casă - se vor rezolva 
aplicaţii propuse de cadrul didactic 
referitoare la auditul componentelor 
situatiilor financiare. Se va evalua 
gradul de încadrare în cerinţele 
impuse. 
 

 Evaluare continuă prin itemi cu 
răspuns scurt (în scris) şi prin 
chestionare orală sub formă de 
dialog. 
 
 
 
 Testare 
 
 
 
 Corectarea temei şi chestionare 
orală 

20% 
 
 
 
 
 
20% 
 
 
 
 
10% 

10.6 Standard minim 
de performanţă 

1. Comunicarea informaţiilor utilizând corect limbajul ştiinţific referitor la domeniul auditului 
financiar 
2. Cunoaşterea conceptelor de bază auditul financiar 
3. Cunoaşterea metodologiei de derulare a auditului  financiar 

 
Data completării   Titular disciplină,                     Titular seminar, 
19 septembrie 2016      Conf. univ. dr. Burtescu Claudia         Asist. univ. dr. Brînză Diana 
 
 
Data aprobării în Consiliul departamentului,     Director de departament,              Director de departament, 
29 septembrie 2016          (prestator)           (beneficiar), 
      Conf. univ. dr. Daniela Bondoc              Conf. univ. dr. Daniela Bondoc 
 

Director de Centru IFR 
Conf. univ. dr. Mădălina BRUTU 

 


