FIŞA DISCIPLINEI
1. Date despre program
1.1 Instituţia de învăţământ superior
1.2 Facultatea
1.3 Departamentul
1.4 Domeniul de studii
1.5 Ciclul de studii
1.6 Programul de studii / Calificarea

Universitatea „Petre Andrei” din Iași
Economie
Științe Economice
Contabilitate
Licență
Contabilitate și informatică de gestiune

2. Date despre disciplină
2.1 Denumirea disciplinei
2.2 Titularul activităţilor de curs
2.3 Titularul activităţilor de seminar
2.4 Anul de studiu III 2.5 Semestrul

II

Audit financiar
Prof. univ. dr. CÎNDEA Moise
Conf. univ. dr. SCORȚESCU Florin
E
2.6 Tipul de evaluare
2.7 Regimul disciplinei

OB

3. Timpul total estimat (ore pe semestru) al activităţilor didactice
3.1 Număr de ore pe săptămână
3 din care: 3.2 curs
2
3.3 seminar / laborator
3.4 Total ore din planul de învăţământ
36 din care: 3.5 curs
24 3.6 seminar / laborator
3.7 Distribuţia fondului de timp
Participare la orele de curs și seminar
Studiul după manual / suport de curs, bibliografie și notițe
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren
Pregătire seminarii / laboratoare, teme, referate, portofolii și eseuri
Tutoriat
Examinări
Alte activităţi
3.8 Total ore studiu individual
3.9 Total ore pe semestru
3.10 Numărul de credite

1
12
ore
36
40
20
25
2
2
89
125
5

4. Precondiţii (dacă este cazul)
4.1 De curriculum
4.2 De competenţe

Contabilitate
Nu este cazul

5. Condiţii (acolo unde este cazul)
5.1. de desfăşurare
a cursului
5.2. de desfășurare
a seminarului

• Prelegerile se desfășoară în sistem clasic și cu acces la videoproiector pentru exemplificări

• Studenții vor avea asupra lor materialele necesare desfășurării seminarului

• Prelegerile se desfășoară în sistem clasic utilizându-se suportul de curs, bibliografia
aferentă.

Competenţe
profesionale

6. Competenţele specifice acumulate
C3.1. Definirea conceptelor, teoriilor şi metodelor de bază pentru pregătirea informaţiilor necesare întocmirii de
rapoarte financiar- contabile și/sau fiscale
C3.3. Aplicarea conceptelor, teoriilor, principiilor şi metodelor de bază pentru pregătirea informaţiilor necesare
întocmirii de rapoarte financiar- contabile și/sau fiscale
C4.4. Utilizarea adecvata a metodologiei de analiza a indicatorilor economico-financiari

Competențe
transversale

CT1. Aplicarea principiilor, normelor şi valorilor eticii profesionale în cadrul propriei strategii de muncă
riguroasă, eficientă şi responsabilă.
CT2. Identificarea rolurilor și responsabilităților într-o echipă plurispecializată și aplicarea de tehnici de
relaționare și muncă eficientă în cadrul echipei.

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)
o Obiectivul general
al disciplinei
7.2 Obiectivele specifice

- Cunoașterea conceptelor fundamentale din domeniul auditului financiar
- Asigurarea pentru viitorii economiști a cunoştinţelor legate de auditul financiar
- Însușirea cunoștințelor necesare înțelegerii teoriilor legate de auditul financiar
-Dobândirea cunoștințelor în scopul utilizării documentelor justificative specifice
operaţiunilor economico-financiare derulate în cadrul societăţii comerciale
- Formarea deprinderilor profesionale care să permită utilizarea în practică a cunoștințelor
teoretice

8. Conţinuturi
Metode de
predare

8. 1 Curs (teme, număr de ore, bibliografie)
1. Introducere în auditul financiar (3 ore)
1.1. Delimitari conceptuale
1.2. Etape în evoluția activității de audit
1.3. Obiectivele auditului financiar
1.4. Clasificarea activităților de audit
1.5. Profesia de auditor financiar
2. Organizarea activității de audit financiar (3 ore)
2.1. Cadrul de referință pentru audit
2.2. Standardele Internaționale de Audit
2.3. Etică și comportament profesional în auditul financiar
2.4. Camera Auditorilor Financiari din România
3. Tehnici și proceduri specifice de audit financiar (3 ore)
3.1. Tehnica sondajului
3.2. Tehnica observarii fizice
3.3. Procedura confirmării directe
3.4. Tehnica interviului
3.5. Tehnica examinării analitice
3.6. Tehnica testării sistemelor și conturilor semnificative
3.7. Tehnica examinării conturilor anuale
4. Metodologia de exercitare a auditului financiar (10 ore)
4.1. Acțiuni premergătoare auditului financiar
4.2. Planificarea auditului: Cunoașterea entității analizate; Identificarea domeniilor și sistemelor
semnificative; Estimarea și analiza prealabilă a riscurilor de audit; Elaborarea planului și
programului de audit; Procedurile de audit
4.3. Evaluarea controlului intern
4.4. Controlul conturilor
4.5. Examinarea și verificarea situațiilor financiare
4.6. Raportul de audit
5. Misiuni speciale și misiuni conexe de audit (5 ore)
5.1. Misiuni speciale de audit
5.2. Examenul informațiilor financiare previzionate
5.3. Misiuni de examen limitat al situațiilor financiare
5.4. Misiuni de examen pe bază de proceduri convenite
5.5. Misiuni de compilare a informațiilor financiare

Prelegere
interactivă,
Discutii, Explicatii

.
Prelegere
interactivă,
Discutii, Explicatii

.
Prelegere
interactivă,
Discutii, Explicatii

Prelegere
interactivă,
Discutii, Explicatii

Prelegere
interactivă,
Discutii, Explicatii

Bibliografie:
a) referințe principale (bibliografie minimală):
•
•

Cîndea, M., Audit financiar-contabil, Editura Tehnica-Info, Chișinău, Republica Moldova, 2015
Cîndea, M., Elemente de audit financiar, Editura Tehnopress, Iași, 2011

b) referințe suplimentare (bibliografie extinsă / opțională):
•

•
•

•

Briciu, S., Socol, A., Sas, F., Audit financiar, Suport de curs, Universitatea ,,1 Decembrie 1918” Alba Iulia, 2010
Horomnea, E. Audit financiar. Concepte. Standarde. Norme, Editura ALFA, Iași, 2010
. * * * MFP, Ghid privind aplicarea reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și
situațiile financiare anuale consolidate, aprobate prin OMFP nr. 1802/2014, cu modificările și completările
ulterioare, 11.04.2016
* * * OMFP nr. 1802/29.12.2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale
individuale și situațiile financiare anuale consolidate, M. Of. al României, Partea I, nr. 963/30.12.2014, cu
modificările și completările ulterioare

8. 2 Seminar / laborator (teme, număr de ore, bibliografie)

Metode de
predare

Obiectivele auditului financiar. Clasificarea activităților de audit (2 ore)
Standardele Internaționale de Audit. Camera Auditorilor Financiari din România (o oră)
Etică și comportament profesional în auditul financiar (o oră)
Tehnici și proceduri specifice de audit financiar (2 ore)
Metodologia de exercitare a auditului financiar (4 ore)
Misiuni speciale și misiuni conexe de audit (2 ore)

Discuții
Discuții
Exemple
Discuții
Exemple
Discuții

Bibliografie:
a) referințe principale (bibliografie minimală):
•
•

Cîndea, M., Audit financiar-contabil, Editura Tehnica-Info, Chișinău, Republica Moldova, 2015
Cîndea, M., Elemente de audit financiar, Editura Tehnopress, Iași, 2011

b) referințe suplimentare (bibliografie extinsă / opțională):
•

•
•

•

Briciu, S., Socol, A., Sas, F., Audit financiar, Suport de curs, Universitatea ,,1 Decembrie 1918” Alba Iulia, 2010
Horomnea, E. Audit financiar. Concepte. Standarde. Norme, Editura ALFA, Iași, 2010
. * * * MFP, Ghid privind aplicarea reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și
situațiile financiare anuale consolidate, aprobate prin OMFP nr. 1802/2014, cu modificările și completările
ulterioare, 11.04.2016
* * * OMFP nr. 1802/29.12.2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale
individuale și situațiile financiare anuale consolidate, M. Of. al României, Partea I, nr. 963/30.12.2014, cu
modificările și completările ulterioare

9. Coroborarea conţinutului disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii, asociaţiilor
profesionale şi angajatorilor reprezentativi din domeniul aferent programului
- Având în vedere conținutul descriptiv al disciplinei, aceasta este absolut necesară în formarea oricărui profesionist
contabil. S-a avut în vedere aici și o corespondență cu conținutul materialelor educaționale editate de organisme
profesionale care vizează profesiile de experți-contabili, contabili autorizați sau auditori financiari.
- În cadrul disciplinei Audit și control financiar, studenții dobândesc pe lângă cunoștințe economice și capacitatea de
transpunere în practică a acestora, capacitatea de analiză și interpretare a realităților economice.

10. Evaluare
Tip de activitate 10.1 Criterii de evaluare

10.2 Metode de
evaluare

10.3 Pondere
în nota finală

10.4 Curs

Insușirea notiunilor teoretice prezentate în cadrul cursului

Examen

50%

10.5. Seminar

Lucrari de specialitate, referate

Prezentare referat de
specialitate

50%

10.6 Standard minim de performanță
Condiție minimă de promovare: nota minimă 5 la referat, nota minimă 5 la examen

Data completării:
30.09.2019

Semnătura titularului de curs

Data avizării în Departament 30.09.2019

Semnătura titularului de seminar

Semnătura Directorului de Departament

