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PROGRAMA ANALITICĂ
CONTROL ŞI AUDIT FINANCIAR CONTABIL

Denumirea disciplinei
Codul disciplinei

M.ANA.2.1.1 Semestrul

Facultatea

Facultatea de Management Turistic şi
Comercial Timişoara

Domeniul

ADMINISTRAREA
AFACERILOR

Specializarea
ADMINISTRAREA ŞI
/ Programe
NEGOCIEREA ÎN AFACERI
de studii
Categoria formativă a disciplinei

Numărul de credite

III

8

Numărul orelor pe semestru / activităţi
Total

C

S

L

P

SI

42

28

14

-

-

-

DF – fundamentală, DG – generală , DS – de specialitate, DC – complementară , DU –
umanistă

Categoria de opţionalitate a discipline: DI-impusă, DO-opţională, DL-liber aleasă
(facultativă)

DI

Discipline
anterioare
Obiective

Obligatorii
Recomandate
1. Asigurarea fondului de cunostinte privind fundamentele teoretice si metodologice ale auditului

Competenţe
generale şi
specifice

1. Cunoastere, înţelegere, explicare si interpretare
- consideraţii teoretice, funcţiile, definirea si obiectivele auditului, imagine fidela, riscuri si prag de
semnificaţie, elemente probante , succesiunea lucrărilor in misiunea de audit;
- înţelegerea si aprofundarea cunostiintelor privind auditul, exemplificări, studii de caz, dialog;
- cunoasterea legislaţiei în domeniu si a cerinţelor armonizării cu legislaţia si practicile europene;
- capacitatea de a aplica teoria în situaţii noi, prin însusirea practicilor, tehnicilor si metodologiilor
concrete privind auditul.
2. Instrumental-aplicative
- studii de caz, prin care studenţii pot înţelege mai exact dimensiunea teoretică a problematicii
abordate;
- realizarea de proiecte aplicative si referate legate de tematica cursului;
- analize comparative, în timp si spaţiu;
- explicaţii, dialog.
Competenţe specifice disciplinei
3. Atitudinale
- stimularea lucrului în echipă, a iniţiativei si promovării unor idei de proiect pe temele de interes;
- valorificarea potenţialului creativ, prin implicarea în teme de cercetare, în realizarea unor materiale
de sinteză, etc. în parteneriat cu universitatea si cu alte instituţii sau firme;
- manifestarea unor atitudini responsabile prin autoevaluare, publicarea unor materiale stiinţifice,
 participarea la simpozioane, etc.
1. Notiuni de baza privind auditul

financiar, iar pe aceasta baza crearea abilitatilor pentru realizarea unei misiuni de audit financiar

Conţinut tematic
al cursului

2. Imaginea fidela, riscuri si prag de semnificaţie
3. Elemente probante - tehnici si proceduri de colectare

Tematica de
seminar / lucrari
practice

4. Auditul statutar
5. Auditul financiar contractual
6. Succesiune lucrărilor in misiunea de audit financiar
7. Documentatia lucrarilor de audit financiar
Definirea si rolul auditului în general si auditului financiar ; Obiectivele auditului financiar.
- Conceptul de imagine fidela – consecinta si scop esential ale regularitatii si sinceritatii conturilor;
Importanta relativa si riscurile auditului financiar; Determinarea pragului de semnificaţie.
- Prezentarea si clasificarea elementelor probante; utilizarea tehnicilor si procedurilor de colectare a
elementelor probante. Studiu de caz.
- Definirea si obiectivele auditului statutar. Exemplificari.
- Auditul si certificarea situatiilor financiare. Exemplificari.
- Etapele derulării lucrărilor în misiunea de audit financiar: Acceptarea mandatului si contractarea
auditului financiar; planificarea misiunii de audit financiar; aprecierea auditului (controlului) intern;
controlul conturilor; examinarea situaţilor financiare de sinteza; stabilirea opiniei, redactarea si
prezentarea raportului de audit financiar.
- Foile de lucru si chestionarele; Dosarul exercitiului; Dosarul permanent. Exemplificari.

Forma de evaluare (E-examen, C-colocviu/test final, PV-Probă de verificare, LP-lucrări de
control
-răspunsurile la examen / colocviu / lucrări practice
-activităţi aplicative atestate / laborator / lucrări practice / proiect etc.
Stabilirea notei
-teste pe parcursul semestrului
finale (procentaje)
-teme de control
-activităţi ştiinţifice
Cerinţe minime
pentru nota 5
Răspunsuri corecte la jumătate din întrebările testului.
Cerinţe pentru
nota 10
Bibliografia

Lista materialelor
didactice necesare

E1
70%
30%
-

Răspunsuri corecte la întrebările testului.
1. Arens A., Loebbecke J. Audit – o abordare integrată, ediţia a 8-a, Ed. Arc, Chişinău, 2003.
2. Crăciun St. - Auditul financiar şi auditul intern, Ed. Economică, Bucureşti, 2004.
3. Domnişoru S. - Audit financiar, Editura Universitaria, Craiova, 2005.
4. Ghiţă M., Domnişoru S.- Manual de audit intern, Ed. Sitech, Craiova, 2004.
5. Stoian A., Ţurlea E. – Auditul financiar contabil, Editura Economică, Bucureşti, 2001.
6. Toma M. - Iniţiere în auditul situaţiilor financiare ale unei entităţi, Ediţia a II-a, Editura
CECCAR, Bucureşti, 2007.
7. Colecţia revistelor: Contabilitatea, expertiza şi auditul afacerilor; Revista de audit financiar;
Tribuna economică şi Control economico-financiar.

Colecţia revistelor: Contabilitatea, expertiza şi auditul afacerilor; Revista de audit
financiar; Tribuna economică şi Control economico-financiar.

Titular de disciplină
MICULESCU MARIUS

Grad didactic, titlu
Conf. dr.

Semnătura

Legenda: C - curs, S – seminar, L – activităţi de laborator, P – proiect sau lucrări practice, SI – studiu individual

Compatibilitatea internaţională
The Institute of Internal Auditors
http://www.theiia.org/iia-training/seminars/it-audit-curriculum/
Universitatea din Lisabona,
http://www.thelisbonmba.com/

