
FIŞA DISCIPLINEI  

 

Anul universitar 2022-2023 

Anul de studiu 2 / Semestrul I 

 

1. Date despre program 

1.1. Instituţia de învăţămînt Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia 

1.2. Facultatea  de Ştiinţe Economice 

1.3. Departamentul  Finanțe-Contabilitate 

1.4. Domeniul de studii Contabilitate 

1.5. Ciclul de studii Master 

1.6. Programul de studii Auditul și controlul agenților economici 

 

2. Date despre disciplină 

2.1. Denumirea disciplinei Standarde Internaționale de Audit ISA 2.2. Cod disciplină ACAE 21-4 

2.3. Titularul activităţii de curs Prof.univ.dr. Socol Adela 

2.4. Titularul activităţii de seminar Conf.univ.dr. Ivan Raluca 

2.5. Anul de studiu II 2.6. Semestrul I 2.7. Tipul de 

evaluare (E/C/VP) 

E 2.8. Regimul 

disciplinei (O – 

obligatorie, Op – opţională, F 

– facultativă) 

O 

 

3. Timpul total estimat 

3.1. Numar ore pe 

saptamana 

4 din care: 3.2. curs 2 3.3. seminar/laborator 2 

3.4. Total ore din 

planul de învăţămînt 

56 din care: 3.5. curs 28 

 

3.6. seminar/laborator 28 

 

Distribuţia fondului de timp ore 

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 50 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 50 

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 40 

Tutoriat 2 

Examinări 2 

Alte activităţi ……. - 
 

3.7 Total ore studiu individual 144 

3.9 Total ore pe semestru 200 

3.10 Numărul de credite 8 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1. de curriculum - 

4.2. de competenţe - 

5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

5.1. de desfăşurare a cursului Sală dotată cu tablă/videoproiector 

5.2. de desfăşurarea a seminarului/laboratorului Sală dotată cu tablă/videoproiector  

 

 



6. Competenţe specifice acumulate 

Competenţe profesionale C1 Interpretarea critic-constructivă a fenomenelor auditului şi controlului la 

nivelul agenţilor economici şi elaborarea de judecăţi de valoare argumentate; 

C2 Capacitatea de organizare şi exercitare de sarcini specifice controlului şi 

auditului intern; 

C3 Capacitatea de organizare şi exercitare de sarcini specifice auditului 

financiar; 

C7 Diversificarea şi completarea cunoştinţelor financiare şi contabile, abordarea 

interdisciplinară a operaţiunilor economice în vederea asigurării posibilităţii de a oferi 

servicii de consultanţă în domeniul auditului şi controlului agenţilor economici; 

Competenţe transversale CT1 Capacitatea de a lucra independent şi/sau în echipă, de a identifica soluţii 

pentru rezolvarea de probleme economice specifice auditului şi controlului agenţilor 

economici; 

CT2 Capacitatea de a identifica oportunitățile de formare continuă, inclusiv în 

limbi de circulație internațională; 

CT3 Capacitatea de a valorifica eficient resursele și tehnicile de învățare pentru 

propria dezvoltare; 

CT4 Posibilitatea înscrierii în organisme profesionale din domeniul auditului 

financiar. 

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate) 

7.1 Obiectivul general al 

disciplinei 

Disciplina formează masteranzilor deprinderi şi abilităţi de utilizare a 

instrumentarului teoretic specific Standardelor de Audit, în misiuni concrete de 

audit intern și de audit financiar.   

7.2 Obiectivele specifice Disciplina contribuie la atingerea următoarelor competenţe cognitive, tehnice 

sau profesionale şi afectiv valorice:  

- Capacitatea de a dezvolta raționamente și judecăti de valoare referitoare la 

necesitatea și rolul normalizării și standardizării auditului, pe plan național 

și internațional; 

- Capacitatea de a discerne asupra importanței cerințelor etice în activitatea 

de audit; 

- Capacitatea de a identifica și atribui corect misiunilor de asigurare 

Standardele Internaţionale de Control al Calităţii, Audit, Revizuire, Alte 

Servicii de Asigurare şi Servicii Conexe; 

- Capacitatea de a identifica Standardele de Audit aplicabile diferitelor arii 

tematice ale unei misiuni de audit;  

- Capacitatea de a propune cele mai adecvate tehnici şi proceduri aplicabile 

într-o misiune de audit, pe baza standardelor relevante studiate; 

- Capacitatea de a soluţiona probleme specifice în cursul derulării unei 

misiuni de audit; 

- Capacitatea de a participa la întocmirea dosarelor de lucru în misiunile de 

audit intern și financiar;  

- Capacitatea de a identifica eventualele erori care pot influenţa opinia ce 

urmează a fi exprimată;  

- Capacitatea de a participa la elaborarea rapoartelor de audit;  

- Capacitatea de a lucra eficient în echipe de audit.   

 

 

 



8. Conţinuturi 

8.1 Curs Metode de predare Observaţii 

PARTEA I - AUDITUL FINANCIAR AL SITUAȚIILOR FINANCIARE 

ANUALE (AUDIT STATUTAR) 

1.1 Caracterizarea principalelor Standarde Internaționale de Audit ISA pe 

arii tematice ale unei misiuni de audit financiar 

1.2 Obligații de auditare a situațiilor financiare anuale ale entităților 

Prelegere, Conversaţia 

euristică, KWL - 

Suporturi video 

2 ore 

(fizic, față 

în față) 

1.3 Obiectivele auditorului de testare a aserțiunilor (afirmațiilor) conducerii 

entității auditate. Proceduri pentru obţinerea probelor de audit - inspecţia, 

observarea, confirmarea externă, recalcularea, reefectuarea, proceduri 

analitice, investigarea. 

Prelegere, Conversaţia 

euristică, KWL - 

Suporturi video 

2 ore 

(fizic, față 

în față) 

1.4 Importanţa probelor în auditul financiar. Caracteristicile şi conţinutul 

documentaţiei de audit - ISA 200, ISA 210, ISA 230, ISA 240, ISA 250, 

ISA 260, ISA 265 

Prelegere, Conversaţia 

euristică, KWL - 

Suporturi video 

2 ore 

(fizic, față 

în față) 

1.5 Aplicație practică privind auditul statutar. Planificarea auditului - 

ISA 300. Identificarea și evaluarea riscurilor de denaturare semnificativă - 

ISA 315, ISA 320, ISA 330. Evaluarea controlului / auditului intern - ISA 

402, ISA 450. Obținerea de probe de audit - ISA 500, ISA 501, ISA 505, 

ISA 510, ISA 520, ISA 530, ISA 540, ISA 550, ISA 560, ISA 570, ISA 580. 

Concluziile auditului și raportarea; considerente speciale - ISA 700, ISA 

705, ISA 706, ISA 710, ISA 720, ISA 800, ISA 805, ISA 810 

Prelegere, Conversaţia 

euristică, KWL - 

Suporturi video 

8 ore 

(fizic, față 

în față) 

PARTEA a II-a – PREZENTAREA PRACTICĂ ȘI TEORETICĂ A 

STANDARDULUI INTERNAȚIONAL PENTRU SERVICII CONEXE 

4400 – MISIUNI PE BAZĂ DE PROCEDURI CONVENITE - 

AUDITUL FINANCIAR AL PROIECTELOR FINANȚATE DIN 

FONDURI NERAMBURSABILE  

2.1 Aspecte practice referitoare la contractarea serviciilor de audit 

financiar al proiectelor, precum și la elaborarea rapoartelor de audit 

financiar (propriu-zis, rapoarte de constatări factuale pentru 

cheltuielile proiectului) 

2.1.1 Etape de depunere de către diverse entități publice sau private 

a proiectelor în vederea finanțării  

2.1.2 Bugetul aprobat al proiectului – anexă la contractul de 

finanțare 

2.1.3 Contractarea serviciilor de audit financiar 

2.1.3.1 Prezentarea generală a auditorilor financiari 

Prelegere, Conversaţia 

euristică, KWL - 

Suporturi video 

2 ore 

(fizic, față 

în față) 

2.1.3.2 Clarificarea termenului de eligibilitate a cheltuielilor în 

proiectele finanțate din fonduri nerambursabile 

2.1.3.3 Considerații introductive privind organizarea achizițiilor în 

proiectele finanțate din fonduri nerambursabile 

Prelegere, Conversaţia 

euristică, KWL - 

Suporturi video 

2 ore 

(online) 

2.2 Aspecte teoretice privind auditul financiar al proiectelor 

2.2.1 Delimitări conceptuale privind auditul și diferite alte tipuri de 

angajamente de asigurare 

2.2.2 Standardul Internațional pentru Serviciile Conexe ISRS 4400 

“Misiuni pe bază de proceduri convenite” 

Prelegere, Conversaţia 

euristică, KWL - 

Suporturi video 

4 ore 

(online) 

 

 

2.3 Studiu de caz privind auditul financiar al unui proiect finanțat din Prelegere, Conversaţia 2 ore 



fonduri nerambursabile 

2.3.1 Etapele auditului financiar al unui proiect 

2.3.2 Contabilitatea proiectelor cu finanțare nerambursabilă 

2.3.2.1 Monografii contabile și aspecte fiscale specifice proiectelor 

cu finanțare nerambursabilă 

2.3.2.2 Analiza unui raport de audit (raport de constatări factuale) al 

unui proiect finanțat  

euristică, KWL - 

Suporturi video 
(online) 

 

 

4 ore 

(fizic, față 

în față) 

Bibliografie 

1) Socol A., Standarde Internaționale de Audit, 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) Chersan I.C., Auditul financiar de la normele naţionale la standardele internaţionale, Editura 

Universităţii Al.I. Cuza, Iaşi, 2013. 

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, 2018.  

6) Popa I., Bunget O., Marcu N., Mihăilescu I., Dumitrescu A., Şpan G., Dumitrescu D., Standarde 

Generale de Audit, Editura Mirton, Timişoara, 2011. 

7) Ghidul de utilizare a ISA-urilor în auditarea întreprinderilor mici şi mijlocii, Ed. a 3-a, rev., Editura 

CECCAR, Bucureşti, 2012. 

8) Legea nr. 162/2017 privind auditul statutar al situațiilor financiare anuale și al situațiilor financiare 

anuale consolidate și de modificare a unor acte normative. 

https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/legislatie/L_162_2017.pdf 

9) 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). 

https://www.cafr.ro/uploads/OUG%2090.2008%20actualizata.pdf 

10) Directiva 2014/56/UE privind auditul legal al situațiilor financiare anuale și al situațiilor financiare 

consolidate. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014L0056&from=EN 

8.2 Seminar-laborator Metode de predare Observaţii 

1. Seminar organizatoric introductiv – specificarea obiectivelor 

seminarului şi a modului de lucru.  

2-14. Dezbaterea, clarificarea, aprofundarea și completarea 

principalelor idei prezentate la curs, aferente temelor prezentate la 

curs.  

Seminar organizatoric 

introductiv – specificarea 

obiectivelor seminarului şi a 

modului de lucru. 

Conversaţia euristică, KWL - 

Suporturi video. Studii de caz. 

Analize 

28 ore 
(din care 16 

ore fizic, față 

în față; 8 ore 

online; 4 ore 

fizic, față în 

față) 

Bibliografie 

1. Socol A., Standarde Internaționale de Audit, 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. Chersan I.C., Auditul financiar de la normele naţionale la standardele internaţionale, Editura 

Universităţii Al.I. Cuza, Iaşi, 2013. 

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

https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/legislatie/L_162_2017.pdf
https://www.cafr.ro/uploads/OUG%2090.2008%20actualizata.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014L0056&from=EN


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, 2018.  

6. Popa I., Bunget O., Marcu N., Mihăilescu I., Dumitrescu A., Şpan G., Dumitrescu D., Standarde 

Generale de Audit, Editura Mirton, Timişoara, 2011. 

7. Ghidul de utilizare a ISA-urilor în auditarea întreprinderilor mici şi mijlocii, Ed. a 3-a, rev., Editura 

CECCAR, Bucureşti, 2012. 

8. Legea nr. 162/2017 privind auditul statutar al situațiilor financiare anuale și al situațiilor financiare 

anuale consolidate și de modificare a unor acte normative. 

https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/legislatie/L_162_2017.pdf 

9. 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). 

https://www.cafr.ro/uploads/OUG%2090.2008%20actualizata.pdf 

10. Directiva 2014/56/UE privind auditul legal al situațiilor financiare anuale și al situațiilor financiare 

consolidate. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014L0056&from=EN 

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, 

asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

Conținutul disciplinei este adaptat mdiului de afaceri și ține cont de cerințele și recomandările asociației 

profesionale din domeniu – Camera Auditorilor Financiari din România, cât și a organismului de supraveghere 

ASPAAS – Autoritatea pentru Supravegherea Publică a Activității de Audit Statutar. Disciplinei i se pot 

recunoaşte valenţele gnoseologice şi metodologice, rezultate din difuzarea de informaţii cu caracter teoretic, ce 

pot contribui la resemnificarea rolului normalizării și standardizării în domeniul auditului, în contextul 

demersurilor de cunoaştere ştiinţifică şi cercetare a realităţii economice. Caracterul pragmatic al disciplinei, 

rezultat din activitatea de prezentare a Standardelor Internaţionale de Control al Calităţii, Audit, Revizuire, 

Alte Servicii de Asigurare şi Servicii Conexe, este în acord cu cerinţele comunităţii economico-financiare 

contemporane. 

10. Evaluare 

Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de 

evaluare 

10.3 Pondere din 

nota finală 

10.4 Curs Evaluare finală notată de la 1 la 10, pe 

baza rezolvării subiectelor de examen. 

Criterii de evaluare – corectitudinea și 

completitudinea rezolvării subiectelor de 

examen  

Examen scris 80% 

10.5 Seminar/laborator Verificare pe baza testului de seminar de 

final de semestru 

Examinare scrisă   

 

20% 

10.6 Standard minim de performanţă: obţinerea notei finale 5. Aceasta presupune obținerea de către student a 

competențelor de utilizare în activitatea practică a principalelor aspecte teoretico-metodologice specifice 

standardelor internaționale de audit studiate.  

Data completării  Semnătura titularului de curs   Semnătura titularului de seminar 

23.09.2022              Prof. univ. dr. Socol Adela   Conf. univ. dr. Ivan Raluca 

 

Data avizării în departament    Semnătura director de departament 

23.09.2022       Lect. univ.dr. Cioca Ionela 

https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/legislatie/L_162_2017.pdf
https://www.cafr.ro/uploads/OUG%2090.2008%20actualizata.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014L0056&from=EN

