PROGRAMA ANALITICĂ 2015-2016
Denumirea disciplinei

AUDIT INTERN

Codul disciplinei

Semestrul

Facultatea

Ştiinţe

Domeniul de licenţă

Contabilitate

Programul de studii de
licenţă
(specializarea)

CIG

II

Numărul de credite

Numărul de ore pe semestru/activităţi
Total

SI

TC

AT

42

28

20

8

Categoria formativă a disciplinei
DF-fundamentală, DG-generală, DS-de specialitate, DE-economică/managerială, DUumanistă
Categoria de opţionalitate a disciplinei: DI-impusă, DO-opţională, DL-liber aleasă
(facultativă)
Discipline
anterioare

Obiective

1)
2)
3)
4)
COMPETENŢE
1)
2)
3)
4)

1)
2)
3)
4)

4

Obligatorii
(condiţionate)

-

Recomandate

-

AA

DS
DI

Însuşirea cunoştinţelor necesare pentru construirea sistemului de
audit intern şi realizarea misiunilor de audit intern în cadrul
entităţilor
Competenţe cognitive, tehnice sau profesionale şi afectiv valorice
realizate de disciplină:
I. Cunoaştere şi înţelegere
Capacitatea de a cunoaşte şi înţelege:
conceptele de bază privind auditul intern.
conceptul şi condiţiile de funcţionare ale guvernanţei
corporative.
modalitatea de organizare a auditului intern.
conceptul de risc.
II. Deprinderi intelectuale sau academice
Capacitatea de a:
identifica condiţiile de funcţionare a guvernanţei corporative.
stabili etapele de desfăşurare a auditului intern.
identifica normele internaţionale privind auditul intern.
identifica tipologia riscurilor.
III. Deprinderi profesionale/practice
Capacitatea de a:
a efectua auditul intern.
utiliza metode şi tehnici specifice auditului intern.
elabora documente specifice activităţii de audit intern.
elabora planul de audit.

5)

planifica activitatea de audit intern.
IV. Deprinderi transferabile
Capacitatea de a:
1)
desfăşura activităţi în echipa de audit.
gestiona riscurile în activitatea de audit intern.
1. Modulul 1 Definiţia, rolul şi obiectivele auditului intern
2. Modulul 2 Guvernanţa corporativă
3. Modulul 3 Reglementarea şi coordonarea auditului intern în
România
4. Modulul 4 Standardizarea auditului intern
5. Modulul 5 Planificarea auditului intern
6. Modulul 6 Managementul riscului
Conţinutul activităţilor
(SI, AT, TC, AA)

Teme de control
Teme de control aferente modulului 1 Definiţia, rolul şi obiectivele
auditului intern
Teme de control aferente modulului 2 Guvernanţa corporativă
Teme de control aferente modulului 3 Reglementarea şi
coordonarea auditului intern în România
Teme de control aferente modulului 4 Standardizarea auditului
intern
Teme de control aferente modulului 5 Planificarea auditului intern
Teme de control aferente modulului 6 Managementul riscului

Forma de evaluare (E-examen, C-colocviu/test final, LP-lucrări de control)
- răspunsuri la examen/colocviu/lucrări practice
Stabilirea notei finale
(procentaje)

- activităţi aplicative atestate/laborator/lucrări
practice/proiect etc.
- teste pe parcursul semestrului

E
60%
-

40%
- teme de control
Lista materialelor didactice Suport de curs
necesare (suport de curs,
Platformă e-learning
ghid de studiu etc.)
Bibliografie minimală:
• Briciu Sorin, Ghiţă Marcel, Sas Florentina, Ghiţă Răzvan,
Audit public intern, Editura Aeternitas, Alba Iulia, 2006;
• Ivan O.R., Audit intern, Editura Universitară, București, 2015;
• J. Renard, Teoria şi practica auditului intern, Ministerul
Finanţelor Publice, Bucureşti, 2003;
• Morariu Ana, Suciu Gheorghe, Stoian Flavia, Audit intern şi
guvernanţa corporativă, Editura Universitară, Bucureşti,
2008;
• Oprean Ioan, Popa Irimie Emil, Lenghel Radu Dorin,
Procedurile auditului şi ale controlului financiar, Editura
Risoprint, Cluj-Napoca, 2007;

•

•
•
•
•

Bibliografia

•

•
•

•

Institutul de Audit şi Control Intern, Norme Profesionale ale
auditului intern, editată de Ministerul Finanţelor Publice
printr-un proiect finanţat de PHARE, Bucureşti, 2004;
Curtea de Conturi a României, Standardele de Audit, proiect
finanţat de Uniunea Europeană, Bucureşti, 2005;
Curtea de Conturi a României, Manualul auditului performanţei,
proiect finanţat de Uniunea Europeană, Bucureşti, 2005.
Legea 672/2002 privind auditul public intern republicată, Monitorul
Oficial 856/5.12.2011
HG nr. 1086/2013, pentru aprobarea normelor generale privind
exercitarea activităţii de audit public intern, M. Of. nr. 17/2014
HG nr. 1259/2012 pentru aprobarea Normelor privind coordonarea
şi desfăşurarea proceselor de atestare naţională şi de pregătire
profesională continuă a auditorilor interni din sectorul public şi a
persoanelor fizice, M.Of. nr.2/3.01.2013
HG nr.1183/2012 pentru aprobarea Normelor privind sistemul de
cooperare pentru asigurarea funcţiei de audit public intern, M.Of.
839/13.12.2012
OMFP nr. 946/2005 privind Codul controlului intern, cuprinzând
Standardele de management/control intern la entităţile publice şi
pentru dezvoltarea sistemelor de control managerial, , republicat în
M. Of. nr. 140/24.02.2011..
Hotărârea nr.88/19.04.2007 a CAFR pentru aprobarea Normelor de
Audit Intern, publicată în Monitorul Oficial Nr.416/21.06.2007

Grad didactic, titlu, nume şi prenume Semnătura
Conf.univ.dr. Ivan Raluca
Legenda: SI – studiu individual, TC – teme de control, AT – activităţi tutoriale, AA – activităţi
asistate
Coordonator de disciplină

