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Fișa disciplinei 

Anul academic 2020-2021 

 
 Date despre program 

1.1. Instituţia de învăţământ superior Universitatea Babeş-Bolyai 

1.2. Facultatea Studii Europene 

1.3. Departamentul Studii Europene şi Guvernanţă 

1.4. Domeniul de studii   Administratie Europeana 

1.5. Ciclul de studii   Licenta 

1.6. Programul de studii/ Calificarea   Licentiat in stiinte administrative  

 

 Date despre disciplină 

2.1 Denumirea disciplinei Audit si control financiar 

2.2 Titularul activităţilor de curs Pop Ana Monica 

2.3 Titularul activităţilor de seminar Pop Ana Monica 

2.4 Anul de studiu III 2.5 Semestrul 6 2.6. Tipul de evaluare1 C 2.7 Regimul disciplinei2 O 

 

 Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice) 

3.1 Nr. de ore pe săptămână 4 Din care 3.2. curs 2 Din care 3.3. seminar/ 

laborator 
1 

3.4 Total ore din planul de învăţământ3 42 Din care 3.5. curs 28 Din care 3.6. seminar/ 

laborator 
14 

Distribuţia fondului de timp                           ore convenţionale4  4x25=100 Ore 

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe  43 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren  25 

Pregătire seminarii/ laboratoare, teme, referate, portofolii si eseuri  10 

Tutoriat  10 

Examinări  6 

Alte activităţi:.................................................. 
 

3.7. Total ore studiu individual 94  

3.8. Total ore pe semestru       100 

3.9. Numărul de credite   5 

 

 Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1. de curriculum  Un nivel mediu de cunoștințe în domeniul contabilității și al controlului 
intern 

4.2. de competenţe  Nu este cazul 

 
 Condiţii (acolo unde este cazul) 

                                                           
1 Tipul de evaluare: E – examen, VP – verificare pe parcurs, C – colocviu. 
2 Regimul disciplinei: OB - obligatorie, OP - opţională, F- facultativă.  
3 La anii terminali, semestrul 2 are doar 12 săptămâni; în rest, 14. 
4 25 x nr. credite (la fel ca nr. total ore pe semestru), din care se scad orele de curs şi seminar, pentru a obţine totalul orelor de studiu individual, 

distribuite în cele şase rubrici. 
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5.1. de desfăşurare a cursului  Participare 50% 

5.2. de desfăşurare a seminarului/ laboratorului  Participare 50% 

 

 Competenţele specifice acumulate 
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 C1.  Definirea conceptelor, abordărilor și metodelor folosite în auditul financiar și în expertiza 

contabilă, în scopul dezvoltării limbajului de specialitate;Cunoașterea metodologiei de realizare a 

misiunilor de audit; 

 C6.   Utilizarea tehnicilor, procedeelor și instrumentelor adecvate pentru soluționarea problemelor 

specifice în misiunile de audit; 

 C2.   Elaborarea de rapoarte de audit financiar 
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 CT1.   Aplicarea deontologiei contabile și eticii profesiei contabile și exercitarea responsabilă a unor 

sarcini profesionale complexe și interdisciplinare în condiții de autonomie și independență 

profesională, promovarea raționamentului logic, a aplicabilitășii practice, a evaluării și autoevaluării 

în luarea deciziilor; 

 CT3.  Cunoașterea, explicarea și interpretarea ideilor, proceselor, fenomenelor, stărilor și tendințelor 

specifice activităților economice și elaborarea de judecăți de valoare argumentate (preponderent la 

nivel microeconomic, dar cu dezvoltarea posibilităților de extrapolare la nivel macroeconomic, în 

legătură cu alte discipline); 

 

 
 Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate) 

7.1 Obiectivul general al disciplinei  Dobândirea competențelor profesionale și transversale, potrivit 
specificului disciplinei, în conformitate cu calificările prevăzute în 
Registrul Național al Calificărilor din Învățământul Superior 
(RNCIS) pentru specializarea Management/Economie și Afaceri 
Internaționale; 

 Disciplina își propune consolidarea bazei științifice a studenților 
în derularea misiunii de audit financiar; 

 

 

Obiective specifice 

La finalizarea cu succes a acestei discipline, studenții vor fi capabili să: 

 Explice conceptele de bază ale auditului financiar; 

 Descrie procedurile și tehnicilie utilizabile în misiuni de audit; 

 Utilizeze cele mai adecvate tehnici și proceduri de audit și cele 

mai potrivite metode de lucru; 

 Analizeze documentele contabile în vederea obținerii de 

informații relevante pentru emiterea unei opinii de audit; 

 Explice care sunt riscurile asociate unei misiuni de audit; 
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 Emită opinii în legătură cu problemele ce au făcut obiectul 

auditului; 

 

 
8. Conţinuturi 

8.1 Curs Metode de predare Observații 

1. Considerente generale privind auditul 

financiar 

Prelegeri în sistem interactiv, 

dezbateri 

 

2. Cadrul normativ și 

organizareaprofesiei de auditor 

financiar în România 

Prelegeri în sistem interactiv, 

dezbateri 

 

3. Pregătirea misiunii de audit financiar Prelegeri în sistem interactiv, 

dezbateri 

 

4. Riscul de audit si evaluarea controlului 

intern 

Prelegeri în sistem interactiv, 

dezbateri 

 

5. Probele de audit și procedurile de 

obținere a acestora 

Prelegere, aplicatii practice 
 

6. Lucrări de sfârșit de misiune Prelegere, aplicatii practice 
 

7. Formarea opiniei și raportul de audit  Prelegere, aplicatii practice 
 

8. Delimitări conceptuale privind 

controlul intern 

Prelegere, aplicatii practice 
 

9. Normele profesionale aplicabile Prelegere, aplicatii practice 
 

10. Controlul de calitate al lucrărilor 

efectuate de profesioniștii contabili 

Prelegere, aplicatii practice 
 

11. Standarde și reguli etice aplicabile Prelegere, aplicatii practice 
 

12. Probele de audit, evenimentele 

ulterioare și documentația de audit 

Prelegere, aplicatii practice 
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Bibliografie: 

Bibliografie obligatorie 

1. Chersan, I., “Auditul financiar, de la normele naționale la standardele internaționale”, Ediția a II-

a, editura Universității Alexandru Ioan Cuza, Iași; 

2. Dumitru Matis, “Contabilitate financiara”, Ed. Alma Mater, Cluj Napoca, 2007; 

3. Pop, Ana Monica Auditul intern între abordări teoretice și practici profesionale, Cluj-Napoca, 

Editura  Argonaut, 2019; 

4. Toma C., “Managementul Contabilității financiare “, Editura Tipo Moldova, Iași,2012; 

5. Toma C., “Contabilitate financiară “,  Ediția a II-a, revizuită și adăugită, Editura Tipo Moldova, 

Iași,2016; 

6. Standardele internationale de audit; 

7. Legea nr. 672/2002 privind auditul public intern,   

8. Legea nr. 191 din 27 octombrie 2011 pentru modificarea şi completarea Legii 672/2002 privind 

auditul public intern, http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/132641 

 

Bibliografie opţională 

1. Horomnea E., Budugan D., Georgescu I., Istrate C., Pavăloaia L., Rusu A., “Introducere în 

contabilitate.Concepte și aplicații” Editura Tipo Moldova, Iași 2016 

2. Istrate C., “Contabilitatea nu-i doar pentru contabili”, Editura Evrika Publishing, București 

2016 

3. Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr.1802/2014, pentru aprobarea Reglementarilor 

contabile conforme cu directivele europene, publicat in Monitorul oficial al Romaniei, 

nr.766/10.11.2009, cu modificarile si completarile ulterioare; 

4. Legea nr.31 din 16 noiembrie 1990, privind societatile comerciale, republicata in Monitorul 

oficial al Romaniei, Partea I, nr.1066/17 noiembrie 2004, cu modificarile si completarile 

ulterioare; 

5. Legea contabilitatii nr.82/1991, republicata in Monitorul oficial al Romaniei, Partea I, nr.454 

din 18 iunie 2008, cu modificarile si completarile ulterioare; 

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/132641
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6. Legea nr.571 din 22 decembrie 2003, privind Codul fiscal, republicata in Monitorul oficial al 

Romaniei, Partea I, nr.927 din 23 decembrie 2003, cu modificarile si completarile 

ulterioare:Titlul I-Dispozitii generale, Titlul II-Impozitul pe profit; 

7. Standardele Internationale de Raportare Financiara, Editia 2011, emise de Consiliul pentru 

Standardele Internationale de Contabilitate (IASB), Editura CECCAR – Cadrul general,. 

 

 

 

8.2  Seminar Metode de predare Observații 

1. Considerente generale privind auditul 

financiar si cadrul normativ și 

organizare a profesiei de auditor 

financiar în România 

Prelegeri în sistem interactiv, 

dezbateri 

 

2. Pregătirea misiunii de audit financiar si 

riscul de audit 

Prelegeri în sistem interactiv, 

dezbateri 

 

3. Delimitări conceptuale privind controlul 

intern, 

evaluarea controlului intern, probele de 

audit si procedurile de obtinere a acestora 

Prelegeri în sistem interactiv, 

dezbateri 

 

4. Auditul intern si normele profesionale 

aplicabile 

Prelegeri în sistem interactiv, 

dezbateri 

 

5. Planificarea auditului, Formarea opiniei 

și raportul de audit 

Prelegere, aplicatii practice 
 

6. Controlul de calitate al lucrărilor 

efectuate de profesioniștii contabili. 

Standarde și reguli etice aplicabile 

Prelegere, aplicatii practice 
 

7. Considerente generale privind auditul 

financiar, auditul intern si controlul 

intern. 

Prelegeri în sistem interactiv, 

dezbateri 

 

Bibliografie: 

Bibliografie obligatorie 

1. Chersan, I., “Auditul financiar, de la normele naționale la standardele internaționale”, Ediția a II-

a, editura Universității Alexandru Ioan Cuza, Iași; 

2. Dumitru Matis, “Contabilitate financiara”, Ed. Alma Mater, Cluj Napoca, 2007; 

3. Pop, Ana Monica Auditul intern între abordări teoretice și practici profesionale, Cluj-Napoca, 

Editura  Argonaut, 2019; 
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4. Toma C., “Managementul Contabilității financiare “, Editura Tipo Moldova, Iași,2012; 

5. Toma C., “Contabilitate financiară “,  Ediția a II-a, revizuită și adăugită, Editura Tipo Moldova, 

Iași,2016; 

6. Standardele internationale de audit; 

7. Legea nr. 672/2002 privind auditul public intern,   

8. Legea nr. 191 din 27 octombrie 2011 pentru modificarea şi completarea Legii 672/2002 privind 

auditul public intern, http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/132641 

 

Bibliografie opţională 

1. Horomnea E., Budugan D., Georgescu I., Istrate C., Pavăloaia L., Rusu A., “Introducere în 

contabilitate.Concepte și aplicații” Editura Tipo Moldova, Iași 2016; 

2. Istrate C., “Contabilitatea nu-i doar pentru contabili”, Editura Evrika Publishing, București 2016; 

3. Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr.1802/2014, pentru aprobarea Reglementarilor contabile 

conforme cu directivele europene, publicat in Monitorul oficial al Romaniei, nr.766/10.11.2009, 

cu modificarile si completarile ulterioare; 

4. Legea nr.31 din 16 noiembrie 1990, privind societatile comerciale, republicata in Monitorul oficial 

al Romaniei, Partea I, nr.1066/17 noiembrie 2004, cu modificarile si completarile ulterioare; 

5. Legea contabilitatii nr.82/1991, republicata in Monitorul oficial al Romaniei, Partea I, nr.454 din 

18 iunie 2008, cu modificarile si completarile ulterioare; 

6. Legea nr.571 din 22 decembrie 2003, privind Codul fiscal, republicata in Monitorul oficial al 

Romaniei, Partea I, nr.927 din 23 decembrie 2003, cu modificarile si completarile ulterioare:Titlul 

I-Dispozitii generale, Titlul II-Impozitul pe profit; 

7. Standardele Internationale de Raportare Financiara, Editia 2011, emise de Consiliul pentru 

Standardele Internationale de Contabilitate (IASB), Editura CECCAR – Cadrul general; 

8. Hotărârea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 48/2014 pentru adoptarea 

Normelor obligatorii din cadrul internaţional de practici profesionale (IPPF), emise de Institutul 

Global al Auditorilor Interni (IIA Global), ediţia 2013, publicată în Monitorul Oficial al României, 

Partea I, nr. 529 din 16 iulie 2014; 

9. Hotărârea Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 73 din 11 decembrie 2014 privind 

modificarea Hotărârii Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 48/2014 pentru 

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/132641
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adoptarea Normelor obligatorii din cadrul internaţional de practici profesionale (IPPF), emise de 

Institutul Global al Auditorilor Interni (IIA Global), ediţia 2013, publicat în: Monitorul Oficial nr. 

948 din 23 decembrie 2014; 

10. Hotărârea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 56/2015, pentru aprobarea 

Ghidului privind implementarea Standardelor internaţionale de audit intern (Ghidul) , publicată în 

Monitorul Oficial al României nr. 845 din 13 noiembrie 2015; 

11. Codul etic al Institutului Auditorilor Interni. 

 

 

 

 

 

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptarile reprezentanţilor comunităţii epistemice, 

asociaţiilor profesionale şi angajatorilor reprezentativi din domeniul aferent programului 

 

10. Evaluare 

Tip de activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de evaluare 10.3 Pondere 

din nota finală 

10.4. Curs  5 p la testul  I 

4 p testul II 

1 p prezenţă cu participare la 

activităţi (7 prezenţe) 

test I 

test II 

participare activa 

40% 

30% 

10% 

10.5. Seminar/ 

laborator 

 1 p prezenţă cu participare la 

activităţi (3 prezenţe) 

participare activa 20% 

Ex officio: 1 point 

10.6 Standard minim de performanță 

Pentru nota 5: 

Rezolvarea itemilor pe care se bazează 

examenul scris pentru minim nota 5 

Pentru nota  10: 

5 p la testul  I 

4 p testul II 

1 p prezenţă cu participare la activităţi 
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              (7 prezenţe) 

 

 

Data completării Semnătura titularului de curs  Semnătura titularului de seminar 
 
18.09.2020 ……………………………… ………………………………
   
Data avizării în departament  Semnătura directorului  de departament 
 

………………………….    ……………………………………………. 
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