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FIŞA DISCIPLINEI 2018-2019 
 

Denumirea disciplinei Audit financiar  

Titularul de disciplină Prof.univ.dr. Socol Adela 

 

Cod CIG 312 Anul III Semestrul I Număr de credite 5 

 

Date privind 
programul de 
studii 

Facultatea Facultatea de Ştiinţe Economice 

Ciclul de studii Licenţă Durata: 3 ani/6 semestre 

Domeniul Contabilitate 

Specializarea Contabilitate şi informatică de gestiune 

 

Tipul 
disciplinei 

Categoria formativă (F – fundamentală, S – de specialitate, C – 
complementară) 

S 

Categoria de obligativitate (O – obligatorie, Op – opţională, F – facultativă) O 

 

Discipline anterioare obligatorii Cod 

-  

 

Date privind 
parcursul de 
studiu al 
disciplinei 

Activităţi de învăţare  
Număr de ore/semestru Nr. de 

săpt. 
Total ore/  
semestru SI TC AT AA Total 

Activităţi didactice comune 28 20 8 -  14 56 

Activităţi individuale de învăţare în cursul semestrului   28 14 28 

Activităţi de învăţare în sesiunea de examene 20 4 20 

Total - 18 104 

 

Obiective 

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

 
REZULTATELE ÎNVĂŢĂRII 
Competențe profesionale 
C1. Identificarea și înregistrarea operațiunilor economice în contabilitatea entității/organizației. 
C2. Utilizarea resurselor informatice în domeniul financiar contabil. 
C3. Prelucrarea informațiilor în vederea întocmirii de rapoarte financiar contabile și/sau fiscale. 
C6. Abordarea fenomenelor economico-financiare prin prisma specificității, a rezultatelor și a 
riscurilor asociate. 
Competențe transversale 
CT4. Formarea unui comportament bazat pe managementul eficient al tuturor resurselor. 
 
Competenţele cognitive, tehnice sau profesionale şi afectiv valorice realizate de disciplină.  
Studenţii vor dobândi următoarele competenţe: 

- Capacitatea de a cunoaşte şi înţelege: conceptele de bază ale auditului financiar; practicile şi 
procedurile de audit financiar; normele aplicabile în auditul financiar.  

- Capacitatea de a identifica procedurile aplicabile misiunilor de audit financiar;  
- Capacitatea de a identifica normele şi conceptele aplicabile unei misiuni de audit financiar;  
- Capacitatea de a propune cele mai adecvate tehnici şi proceduri aplicabile într-o misiune de 

audit financiar;  
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- Capacitatea de a soluţiona probleme specifice în cursul derulării unei misiuni de audit 
financiar; 

- Capacitatea de a participa la întocmirea dosarelor de lucru în misiunile de audit financiar;  
- Capacitatea de a identifica eventualele erori care pot influenţa opinia ce urmează a fi exprimată 

în auditul financiar;  
- Capacitatea de a participa la elaborarea rapoartelor de audit financiar; 
- Capacitatea de a lucra eficient în echipe de audit financiar.   

 
Conţinuturi (descriptori) 
Module: 

1. Delimitări conceptuale privind auditul statutar și obligații de auditare a situațiilor financiare 
anuale ale entităților 
2. Clasificarea misiunilor de audit financiar – audit propriu-zis,  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.  

Evaluare 

Forma de evaluare finală (E – examen, C – colocviu, VP – verificare pe parcurs) E 

Stabilirea notei finale 
(procentaje) 

- răspunsuri la examen/colocviu/lucrări practice 80 % 

 - activităţi aplicative atestate/laborator/lucrări practice/proiect etc. - 

 - teste pe parcursul semestrului - 

 - teme de control 20 % 
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Bibliografie minimală 

1) Socol A., Audit financiar, Seria Didactică a Universității 1 Decembrie 1918 Alba Iulia, 
2017. 

2) 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. 

3) Camera Auditorilor Financiari din România CAFR, Ghid pentru un audit de calitate, 
Editura Irecson, ediția 2012. 

4) Domnișoru S., Audit statutar și comunicare financiară, Editura Economică, București, 
2011. 

5) 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. 

6) 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). 

7) Directiva 2014/56/UE privind auditul legal al situațiilor financiare anuale și al situațiilor 
financiare consolidate.     

 

Mijloace de învăţământ şi materiale didactice 

Videoproiector, Laptop, Copiator, Formulare teste şi chestionare 

Legenda: SI - studiu individual, TC - teme de control, AT - activităţi tutoriale, AA - activităţi aplicative 
aplicate 
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CALENDARUL DISCIPLINEI 
 

 

S
ăp

tă
m

â
n

a Lucrări de control (TC) Tutorial (AT) Activităţi asistate (AA) Verificări 

Tema Termen 
predare 

Tematica Termen 
progra-

mat 

Labora-
tor 

Lucrări 
practice/ 
proiect 

Data Tipul 
(E/C/V) 

P
re

g
ăt

ir
e 

c u
re

n
tă

 

1.         
2.         

3.         

4.         

5.         

6.         

7. Test de 
autoevaluare 
aferent 
Modulului 1-4 

Data 
examenului 

Modulele 

1. Delimitări conceptuale privind 
auditul statutar și obligații de 
auditare a situațiilor financiare 
anuale ale entităților  
2. Clasificarea misiunilor de audit 
financiar – audit propriu-zis,  
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 
 

Prima 
întâlnire 

18.11.2018 
  

Data 
examenului 

Sesiunea ian-
feb 2019 

E 

8.         

9. Test de 
autoevaluare 
aferent 
Modulului  5-6 

Data 
examenului 

Modulele 

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 
 

A doua 
întâlnire 

09.12.2018 
  

Data 
examenului 

Sesiunea ian-
feb 2019 

E 

10.         

11.         

12. Test de 
autoevaluare 
aferent 
Modulului  5-6 

Data 
examenului 

Modulele 

6. Metodologia desfăşurării 
misiunilor de audit financiar 

 - 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 

A treia 
întâlnire 

13.01.2019 
  

Data 
examenului 

Sesiunea ian-
feb 2019 

E 
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S

ă
p

tă
m

â
n

a Lucrări de control (TC) Tutorial (AT) Activităţi asistate (AA) Verificări 

Tema Termen 
predare 

Tematica Termen 
progra-

mat 

Labora-
tor 

Lucrări 
practice/ 
proiect 

Data Tipul 
(E/C/V) 

13.         

14.         

S
es

iu
n

e 
ex

a
m

en
e 

1. Verificarea 
finală a temelor 
stabilite la 
ultima întâlnire 

Data 
examenului 

 

   

 E 2. Examen în 
sesiune 

Data 
examenului 

    

3.       

4.       

 
E – examen, C – colocviu, V – verificare pe parcurs 
Titular disciplină,                                                                                               Tutore, 
Prof.univ.dr. Socol Adela                                                             Prof.univ.dr. Socol Adela 
 
 
 
28.09.2018 
 




