FIŞA DISCIPLINEI
1. Date despre program
1.1 Instituţia de învăţământ superior
1.2 Facultatea / Departamentul
1.3 Catedra
1.4 Domeniul de studii
1.5 Ciclul de studii
1.6 Programul de studii/Calificarea

Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați
Economie și Administrarea Afacerilor
Administrarea Afacerilor
Finanțe
Licență
Finanțe și BănciI

2. Date despre disciplină
AUDIT FINANCIAR
2.1 Denumirea disciplinei
2.2 Titularul activităţilor de curs
2.3 Titularul activităţilor de seminar
2.4 Anul de studiu II
2.5 Semestrul IV
2.6 Tipul de evaluare

V

2.7 Regimul disciplinei

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice)
3.1 Număr de ore pe săptămână
3
din care: 3.2 curs
2
3.3 seminar/laborator
3.4 Total ore din planul de învăţământ 33
din care: 3.5 curs
22
3.6 seminar/laborator
Distribuţia fondului de timp
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie și notițe
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii și eseuri
Tutoriat
Examinări
Alte activităţi...................................
3.7 Total ore studiu individual
67
3.9 Total ore pe semestru

100

3. 10 Numărul de credite

4

Op

1
11
Ore
21
10
15
5
16

4. Precondiţii (acolo unde este cazul)
4.1 de curriculum
 Bazele contabilitatii, contabilitate financiara
4.2 de competenţe



Cunoaşterea elementelor din situațiile financiare (active, capitaluri proprii, datorii, venituri,
cheltuieli) si cunoaşterea conţinutului rapoartelor financiar-contabile.

5. Condiţii (acolo unde este cazul)
5.1. de desfăşurare a
 videoproiector
cursului
5.2. de desfășurare a

seminarului/laboratorului

Competenţe
transversale

Competenţe profesionale

6. Competenţele specifice acumulate
Identificarea şi definirea metodelor, tehnicilor şi instrumentelor de culegere, analiză şi interpretare a datelor
referitoare la o problemă economico-financiară C2.1
Descrierea lucrărilor de natură economi- co-financiară realizate la nivelul entitătilor/organizatiilor private şi
public C3.1
Explicarea metodelor, tehnicilor şi instrumentelor de culegere, analiză şi interpretare a datelor referitoare la
o problemă
economico-financiară C2.2
Identificarea riscurilor in contabilitate si audit, teorii si madele de baza utilizate in auditul financiar
Explicarea procedurilor de audit pentru obtinerea probelor de audit
Aplicarea procedurilor de audit pentru obtinerea probelor de audit
Selectarea procedurilor de audit in functie de natura misiunii
Proiectarea unui raport de audit financiar dupa natura misiunii
Utilizarea metodelor, tehnicilor specifice auditului financiar , urmărindu-se posibilitatea corelării acestora
cu metode și tehnici aplicabile altor discipline complementare
Realizarea de proiecte sau lucrări interdisciplinare apelând la cunoștințe dobândite pe parcursul acestui
curs
 Aplicarea principiilor, normelor si valorilor eticii profesionale in cadrul propriei strategii de munca
riguroasa, eficienta si responsabila CT1
 Identificarea rolurilor si responsabilitatilor intr-o echipa pluridispecializata si aplicarea de tehnici de
relationare si munca eficienta in cadrul echipei CT2
 Identificarea oportunitatilor de formare continua si valorificarea eficienta a resurselor si tehnicilor
de invatare pentru propria dezvoltare CT3

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)
7.1 Obiectivul general al
Obiectivul general al disciplinei este de a oferi studenţilor posibilitatea însuşirii de
disciplinei
cunoştinţe referitoare la auditul financiar ca activitate profesională specifică, formarea
deprinderilor de gândire şi comportament în spiritul controlului extern, al
responsabilităţii şi corectitudinii auditorului financiar, precum și deprinderilor practice
privind logica şi mecanismul derulării unei misiuni de audit, ca formă de control extern
independent
7.2 Obiectivele specifice
 înţelegerea noţiunii de audit financiar;
 explicarea locului şi rolului auditorului financiar;
 interpretarea corectă a standardelor de audit şi aplicarea acestora în practică;
 înţelegerea etapelor ce trebuie parcurse în cadrul unei misiuni de audit
financiar;
 înţelegerea metodelor şi tehnicilor de audit financiar;
 identificarea riscurilor cu care se confrunta si la care este supus auditorul
financiar
8. Conţinuturi
8. 1 Curs

Metode de predare

Observaţii

CAPITOLUL I CONSIDERENTE GENERALE PRIVIND AUDITUL
FINANCIAR: Istoria și evoluția auditului financiar, Definirea noţiunii

Prelegere

1 Prelegere - 2 ore

de audit, Conceptele de bază ale auditului, Extensiuni ale auditului
financiar, Rolul și obiectivele auditului, Tipuri de audit financiar,
Normalizarea auditului financiar
CAPITOLUL II OBIECTIVE, RESPONSABILITĂŢI ȘI ETAPE ÎN
AUDITUL FINANCIAR: Scopul auditului financiar, Ciclurile situațiilor
financiar, Obiectivele auditului financiar și declarațiile
managementului, Etapele procesului de audit financiar

Prelegere

1 Prelegere - 2 ore

Prelegere

2 Prelegeri - 4 ore

Prelegere

1 Prelegere - 2 ore

Prelegere

1 Prelegere - 2 ore

Prelegere

1 Prelegere - 2 ore

CAPITOLUL VII RISCURILE ŞI CONTROLUL INTERN: Estimarea
riscului legat de control, Conţinutul, rolul şi limitele controlului intern,
Procedurile de obţinere a unei înţelegeri a controlului intern,
Verificarea funcţionării mecanismelor de control intern de către
auditorii financiari

Prelegere

1 Prelegeri - 2 ore

CAPITOLUL VIII UTILIZAREA ÎN MISIUNILE DE AUDIT A
LUCRĂRILOR UNEI TERŢE PERSOANE: Utilizarea serviciilor unui
expert, Utilizarea muncii unui alt auditor, Luarea în considerare a
activităţii de audit intern

Prelegere

1 Prelegere - 2 ore

Prelegere

1 Prelegere - 2 ore

Prelegere

1 Prelegere - 2 ore

CAPITOLUL III PLANIFICAREA ANGAJAMENTULUI DE AUDIT
FINANCIAR: Obiectivele şi etapele planificării anajamentului de audit
financiar, Activităţi de preplanificare a auditului financiar, Obţinerea
informaţiilor necesare înţelegerii clientului, Efectuarea procedurilor
analitice preliminare, Pragul de semnificaţie, Evaluarea riscului de
audit acceptabil şi a riscului inerent, Înţelegerea controlului intern şi a
sistemului contabil, Strategia generală şi planul de audit,
CAPITOLUL IV DOCUMENTAŢIA ÎN AUDIT: Necesitatea
documentaţiei, Forma şi conţinutul documentelor de lucru, dosarele
de audit, Proprietatea si păstrarea documentelor de audit, Cerinţe
specifice privind documentaţia de audit în alte ISA-uri,
CAPITOLUL V PROCEDURI ŞI PROBE DE AUDIT: Proceduri de
audit, Probele de audit
CAPITOLUL VI EŞANTIONAREA ÎN AUDIT: Tehnici de selectare a
elementelor eşantionului, Neajunsuri ale tehnicii sondajului, Etape în
stabilirea eşantioanelor, Metode de eşantionare

CAPITOLUL IX – APLICAREA PROCESULUI DE AUDIT
ciclul vânzări – încasări; ciclul cumpărări – plăți; ciclul salarii –
personal; ciclul stocuri depozitare; ciclul atragere – rambursare
capital
CAPITOLUL IX CONCLUZIILE AUDITULUI ŞI RAPORTUL DE
AUDIT: Tipologia opiniei de audit, Rapoarte modificate

Bibliografie
1. Mihai Iuliana Oana, Audit financiar, note de curs, Galati, 2013
2. Arens Alvin A., Elder Randal J., Auditing and assurance services: an integrated approach, Editura Prentice
Hall, 2010
3. Arens A., Audit, o abordare integrata, Ed. Arc, 2006
4. Boulescu M., Audit si control financiar, Ed. Fundatiei Romania de Maine, Bucuresti, 2005;
5. Boulescu M., Barnea C., Audit financiar,, Ed. Fundatiei Romania de Maine, Bucuresti, 2001;
6. Danescu Tatiana, Audit financiar - convergente intre teorie si practica, Ed. Irecson, 2007
7. Danescu Tatiana, Audit financiar – Proceduri și tehnici de audit financiar, Ed. Irecson, 2007
8. Țurlea Eugeniu, Roman Aureliana G., Neamțu Horia, Audit financiar. Misiuni de asigurare si servicii conexe,
Editura Economică, 2012
9. Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată cu toate modificările 0i completările ulterioare în Monitorul Oficial
al României;
10. OMFP 1802/2014
11. Standardele Internationale de Audit, CAFR
8. 2 Seminar/laborator

Metode de predare

Observaţii

1. Conceptul de audit financiar. Obiective, responsabilităţi și
etape în auditul financiar: scopul auditului financiar, ciclurile
situațiilor financiar, obiectivele auditului financiar și declarațiile
managementului, etapele procesului de audit financiar

Dezbateri, aplicatii, studii
de caz,

1 ora

2. Planificarea angajamentului de audit financiar

Dezbateri, aplicatii, studii
de caz,

1 ora

3. Aplicatii privind pragul de semnificatie

Dezbateri, aplicatii, studii
de caz,

1 ora

4. Aplicatii privind calculul riscurilor de audit

Dezbateri, aplicatii, studii
de caz,

2 ore

5. Aplicatii privind esantionarea

Dezbateri, aplicatii, studii
de caz,

1 ora

6. Aplicarea Procesului de Audit

Dezbateri, aplicatii, studii
de caz,

3 ore

7. Concluziile auditului şi raportul de audit

Dezbateri, aplicatii, studii
de caz,

2 ore

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, asociaţiilor
profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului
Fundamentarea conţinutului disciplinei s-a realizat în urma unor întâlniri și discuții cu reprezentaţi ai mediului de
afaceri și cu specialisti în domeniul auditului.

10. Evaluare
Tip activitate

10.1 Criterii de evaluare
-

10.4 Curs

-

10.5
Seminar/laborator

-

corectitudinea și
completitudinea cunoștinţelor;
coerenţa logică și - gradul de
asimilare a limbajului de
specialitate;
capacitatea de a opera cu
cunoștinţele asimilate;
capacitatea de aplicare în
practică;
criterii ce vizează aspectele
atitudinale: conștiinciozitatea,
interesul pentru studiu
individual.

10.2 Metode de evaluare
Test grila,
Studii aplicative
Evaluare pe baza de intrebari
Evaluare pe baza de studii de caz

10.3 Pondere
din nota finală
70%

30%

10.6 Standard minim de performanţă


Cunoasterea elementelor fundamentale de teorie şi practică ale auditului financiar, rezolvarea unei aplicaţii
simple din cele studiate in cadrul seminariilor

