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Categoria formativă a disciplinei
DF-fundamentală, DG-generală, DS-de specialitate, DE-economică/managerială, DS
DU-umanistă
Categoria de opţionalitate a disciplinei: DI-impusă, DO-opţională, DL-liber aleasă

Discipline
Anterioare

Obligatorii
(condiţionate)

-

Recomandate

-

DI

Disciplina formează studenților deprinderi şi abilităţi de utilizare
Obiective a instrumentarului teoretic specific auditului în misiuni concrete

de audit financiar.
Module:
Conţinut 1. Repere istorice privind apariția și evoluția auditului
(descriptori)

2. Tipologia auditului și delimitări conceptuale în audit
(misiuni de audit, revizuire, alte servicii de asigurare şi servicii
conexe)
3. Necesitatea, rolul şi obiectivele auditului financiar
4. Cadrul general de desfăşurare a unei misiuni de audit
financiar conform Standardelor Internaţionale de Audit
5. Obținerea probelor în auditul financiar. Caracteristicile şi
conţinutul documentaţiei de audit
6. Metodologia desfăşurării misiunilor de audit financiar
- Efectuarea activităţilor preliminare aferente misiunii de
audit financiar

-

Planificarea auditului
Stabilirea şi revizuirea pragului de semnificaţie
Proceduri de evaluare a riscurilor de prezentare eronată
semnificativă la nivelul situaţiilor financiare
Evaluarea controlului intern al entităţii auditate
Utilizarea activităţii auditorilor interni sau a unor experţi
Formarea unei opinii privind situaţiile financiare
Raportarea în auditul financiar
Evenimente ulterioare datei situaţiilor financiare auditate

Teme de control:
Teme de control aferente Modulelor 1-6.
Forma de evaluare (E-examen, C-colocviu/test final, LP-lucrări de control)
- răspunsuri la examen/colocviu/lucrări practice
Stabilirea
- activităţi aplicative atestate/laborator/lucrări practice/proiect etc.
notei finale
(procentaje) - teste pe parcursul semestrului
- teme de control
Bibliografia

E
80%

20%

1)
Briciu S., Socol A., Ivan R., Tamas A., Puțan
A., Topor D., Audit financiar - aspecte teoretice și aplicații
practice, Suport de curs și seminar, Seria Didactică a
Universității 1 Decembrie 1918 Alba Iulia, 2014.
2)
Camera Auditorilor Financiari din România
CAFR, Ghid pentru un audit de calitate, Editura Irecson, ediția
2012.
3)
Domnișoru S., Audit statutar și comunicare
financiară, Editura Economică, București, 2011.
4)
IAASB
Consiliul
pentru
Standarde
Internaționale de Audit și Asigurare, Manual de reglementări
internaționale de control al calității, audit, revizuire, alte
servicii de asigurare și servicii conexe, vol. I și II, sug egida
CAFR, 2013.
5)
Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 90/2008
privind auditul statutar al situațiilor financiare anuale și al
situațiilor financiare anuale consolidate și supravegherea în
interes public a profesiei contabile (cu modificările și
completările ulterioare).
6)
Directiva 2014/56/UE privind auditul legal al
situațiilor financiare anuale și al situațiilor financiare
consolidate.
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Lista
materialelor
Videoproiector, Laptop, Copiator, Formulare teste şi chestionare
didactice
necesare

Grad didactic, titlul, prenume, numele

Semnătură

Coordonator de disciplină

Prof. univ. dr. Socol Adela
Legenda: SI - studiu individual, TC - teme de control, AT - activităţi tutoriale,
AA – activităţi aplicate
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