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FIŞA DISCIPLINEI 

          Anul universitar 2022-2023 

        Anul de studiu III / Semestrul I 

 

1. Date despre program 

1.1. Instituţia de învăţământ superior 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 Licenţă 

1.6. Programul de studii/ Calificarea Contabilitate şi Informatică de Gestiune 

241103 Revizor contabil  

241104 Referent de specialitate financiar-contabilitate,  

241106 Controlor de gestiune 

1.7. Forma de învăţământ ID 

 

2. Date despre disciplină  

2.1. Denumirea 

disciplinei 
Audit financiar Codul 

disciplinei 
CIG 312 

2.2. Titularul activităţilor de curs  Prof.univ.dr. Socol Adela 

2.3. Titularul activităţilor de seminar/ laborator/ 

proiect  
Prof.univ.dr. Socol Adela 

2.4. Anul de 

studiu III  

2.5. Semestrul 

I 

2.6. Tipul de evaluare 

E 

2.7. Regimul 

disciplinei 

Conţinut DS 

Obligativitate DO 

 

3. Timpultotal estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice) 

 

 

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 - 

5.2. de desfăşurare a seminarului/ 

laboratorului/ proiectului 

Sală dotată cu tablă/videoproiector. Orele de seminar se desfăşoară pe baza 

suportului de curs tipărit și pe platforma de e-learning, dedicat atât componentei 

teoretice cât şi componentei aplicative, precum şi pe baza altor surse bibliografice 

existente în bibliotecă, studenţii fiind încurajaţi să rezolve diverse probleme 

specifice disciplinei. Se utilizează strategii didactice ce presupun implicarea activă 

3.1. Număr de ore pe săptămână – forma 

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

3.4. Total ore pe semestru – forma ID /  125 din care: 3.5.SI  97 
3.6.AT + TC / AA / ST + SF / L 

/ P 
28 

Distribuţia fondului de timp  ore 

3.5.1. Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe  

 
60 

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

3.5.3. Pregătire seminare/ laboratoare/ proiecte, teme, referate, portofolii şi eseuri  31 

3.5.4.Tutoriat  2 

3.5.5.Examinări 2 

3.5.6. Alte activităţi  2 

3.7. Total ore studiu individual 97 

3.8. Total ore pe semestru 125 

3.9. Numărul de credite 5 
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a studenţilor în procesul de învăţământ, se practică studiul de caz, descoperirea, 

motivarea teoriei prin exemple şi alte strategii didactice actuale. 

 

6. Competenţe specifice acumulate 

C
o

m
p

et
en

ţe
 

p
ro

fe
si

o
n

al
e 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. 

C5. Derularea operațiunilor specifice controlului financiar-contabil. 

C
o

m
p

et
en

ţe
 

tr
an

sv
er

sa
le

 

CT4. Formarea unui comportament bazat pe managementul eficient al tuturor resurselor. 

 

 

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

7.1. Obiectivul general al disciplinei Disciplina formează studenților deprinderi şi abilităţi de utilizare a 

instrumentarului teoretic specific auditului în misiuni concrete de audit 

financiar. 

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

sau profesionale şi afectiv valorice:  

- 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;  

- 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.   

 

8. Conţinuturi 

8.1. SI [capitolele din cursul în tehnologie ID] Metode de predare Observaţii 

PARTEA I – AUDITUL FINANCIAR AL 

PROIECTELOR FINANȚATE DIN FONDURI 

NERAMBURSABILE  
1.1 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) 

1.1.1 Etape de depunere de către diverse entități publice sau 

private a proiectelor în vederea finanțării  

1.1.2 Bugetul aprobat al proiectului – anexă la contractul de 

finanțare 

1.1.3 Contractarea serviciilor de audit financiar 

1.1.3.1 Prezentarea generală a auditorilor financiari 

1.1.3.2 Clarificarea termenului de eligibilitate a cheltuielilor în 

proiectele finanțate din fonduri nerambursabile 

Utilizare manual ID, 

materiale de studiu 

suplimentare în 

format electronic 

puse la dispoziție în 

platforma de e-

learning, utilizare 

platforma de e-

learning, 

corespondenta, 

discuţii, argumentări 

şi exemplificări 

50% SI Bibliografie 

minimală: 9 (vezi 

lista) 
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1.1.3.3 Considerații introductive privind organizarea 

achizițiilor în proiectele finanțate din fonduri nerambursabile 

1.2 Aspecte teoretice privind auditul financiar al 

proiectelor 
1.2.1 Delimitări conceptuale privind auditul și diferite alte 

tipuri de angajamente de asigurare 

1.2.2 Standardul Internațional pentru Serviciile Conexe ISRS 

4400 “Misiuni pe bază de proceduri convenite” 

1.3 Studiu de caz privind auditul financiar al unui 

proiect finanțat din fonduri nerambursabile 

1.3.1 Etapele auditului financiar al unui proiect 

1.3.2 Contabilitatea proiectelor cu finanțare 

nerambursabilă 

1.3.2.1 Monografii contabile și aspecte fiscale 

specifice proiectelor cu finanțare nerambursabilă 
1.3.2.2 Analiza unui raport de audit (raport de constatări 

factuale) al unui proiect finanțat 

PARTEA a II - a - AUDITUL FINANCIAR AL 

SITUAȚIILOR FINANCIARE ANUALE (AUDIT 

STATUTAR) 
2.1 Cadrul general de desfăşurare a unei misiuni de audit financiar 

conform Standardelor Internaţionale de Audit şi a cerinţelor etice 

2.2 Obţinerea probelor în auditul financiar. Caracteristicile şi conţinutul 

documentaţiei de audit 

2.3 Metodologia desfăşurării misiunilor de audit financiar 

      2.3.1 Efectuarea activităţilor preliminare aferente misiunii de audit 

financiar 

      2.3.2 Planificarea auditului 

      2.3.3 Stabilirea şi revizuirea pragului de semnificaţie 

      2.3.4 Proceduri de evaluare a riscurilor de prezentare eronată 

semnificativă la nivelul situaţiilor financiare 

       2.3.5 Evaluarea controlului / auditului intern al entităţii auditate 

       2.3.6 Proceduri de fond. Desfăşurarea procedurilor de fond pentru 

controlul soldurilor conturilor, a claselor de tranzacţii şi a prezentărilor 

de informaţii din situaţiile financiare 

       2.3.7 Opinia auditorului. Raportarea în auditul financiar. 

Evenimente ulterioare datei situaţiilor financiare auditate 

2.4 Aplicații practice - Modalităţi concrete de completare a 

documentaţiei specifice auditului - foi de lucru secţiunile: 

SECŢIUNEA A – SEMNARE ŞI FINALIZAREA AUDITULUI 

SECŢIUNEA B - PLANIFICAREA 

SECŢIUNEA C - REVIZUIREA CONTROLULUI INTERN 

SECŢIUNILE D-U - ELEMENTE ALE SITUAŢIILOR 

FINANCIARE 

D IMOBILIZĂRI NECORPORALE 

E IMOBILIZĂRI CORPORALE 

F INVESTIŢII  

G STOCUL ŞI PRODUCŢIA ÎN CURS 

H DEBITORI  

I CONTURI LA BĂNCI ŞI NUMERAR DISPONIBIL 

J CREDITORI  

K TAXE 

L OBLIGAŢII, DATORII CONTINGENTE ŞI 

ANGAJAMENTE 

M ASPECTE STATUTARE, CAPITAL PROPRIU ŞI 

REZERVE 

Utilizare manual ID, 

materiale de studiu 

suplimentare în 

format electronic 

puse la dispoziție în 

platforma de e-

learning, utilizare 

platforma de e-

learning, 

corespondenta, 

discuţii, argumentări 

şi exemplificări 

50% SI Bibliografie 

minimală: 9 (vezi 

lista) 
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N VÂNZĂRI ŞI VENITURI 

O ACHIZIŢII ŞI CHELTUIELI 

P SALARII 

Q CONTUL DE PROFIT ŞI PIERDERE 

R PĂRŢI AFILIATE 

S SITUAŢIA FLUXURILOR DE NUMERAR 

T CONFORMITATEA CU LEGILE ŞI REGLEMENTĂRILE 

U Balanţa de verificare 

Bibliografie obligatorie: 

1) Socol A., Audit financiar, Curs elaborat în tehnologie ID, Universitatea 1 Decembrie 1918 Alba Iulia, 2022. 

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

3) Socol A., Audit financiar – material suplimentar platforma de e-learning, 2022. 

Bibliografie recomandată: 

4) 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. 

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

6) 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. 

7) 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 

8) 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 

9) 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. AT [temele dezbătute în cadrul tutorialelor, conform calendarului 

disciplinei] 

Metode de 

predare-învăţare 
Observaţii 

AT1. Unitățile de studiu 1-7 ale Cursului în tehnologia ID - Socol A., 

Audit financiar, Curs elaborat în tehnologie ID, Universitatea 1 

Decembrie 1918 Alba Iulia, 2022. 

3 ore 

Prelegere, 

discuţii, 

argumentarea 

teoriei prin 

exemple, 

problematizarea 

şi încurajarea 

învăţării prin 

descoperire 

Testele de autoevaluare în 

suportul de curs, la finalul 

fiecărui capitol 

Bibliografie minimală: 3 

(vezi lista) (Fizic, față în 

față) 

AT2. Unitățile de studiu 8-11 ale Cursului în tehnologia ID - Socol A., 

Audit financiar, Curs elaborat în tehnologie ID, Universitatea 1 

Decembrie 1918 Alba Iulia, 2022. 

3 ore 

Prelegere, 

discuţii, 

argumentarea 

teoriei prin 

exemple, 

problematizarea 

şi încurajarea 

învăţării prin 

descoperire 

Testele de autoevaluare în 

suportul de curs, la finalul 

fiecărui capitol 

Bibliografie minimală: 3 

(vezi lista) (Online) 

AT3. Unitățile de studiu 12-14 ale Cursului în tehnologia ID - Socol A., 

Audit financiar, Curs elaborat în tehnologie ID, Universitatea 1 

Decembrie 1918 Alba Iulia, 2022. 

2 ore 

Prelegere, 

discuţii, 

argumentarea 

teoriei prin 

exemple, 

problematizarea 

şi încurajarea 

învăţării prin 

descoperire 

Testele de autoevaluare în 

suportul de curs, la finalul 

fiecărui capitol 

Bibliografie minimală: 3 

(vezi lista) (Fizic, față în 

față) 

Bibliografie: 

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
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1) Socol A., Audit financiar, Curs elaborat în tehnologie ID, Universitatea 1 Decembrie 1918 Alba Iulia, 2022. 

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

3) Socol A., Audit financiar – material suplimentar platforma de e-learning, 2022. 

8.3. TC [temele de control, conform calendarului disciplinei] 

Metode de 

transmitere a 

informaţiei 

Observaţii 

TC1-14: Teste de evaluare ( în suportul de curs, la finalul fiecărui 

capitol al cursului în tehnologia ID) 

2 ore 

Cursul în 

tehnologia ID, 

platforma de e-

learning 

Bibliografie minimală: 3 

(vezi lista) 

Bibliografie: 

1) Socol A., Audit financiar, Curs elaborat în tehnologie ID, Universitatea 1 Decembrie 1918 Alba Iulia, 2022. 

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

3) Socol A., Audit financiar – material suplimentar platforma de e-learning, 2022. 

8.4. AA / L / P [aplicaţiile de tip AA şi L / temele de proiect, conform 

calendarului disciplinei] 

Metode de predare-

învăţare 
Observaţii 

- - - 

Bibliografie: 

- 

 

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţilor epistemice, 

asociaţilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

Conținutul disciplinei este adaptat mediului 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 auditului financiar, în contextul demersurilor de cunoaştere ştiinţifică şi cercetare a realităţii 

economice. Caracterul pragmatic al disciplinei, rezultat din activitatea de audit, este în acord cu cerinţele comunităţii 

economico-financiare contemporane. Disciplina este importantă în formarea absolvenților specializării CIG, prin 

competențele pe care aceștia le obțin, în domeniul analizei prin activitatea de audit a situațiilor financiare ale entităților. 

 

 

10. Evaluare 

Tip activitate 10.1. Criterii de evaluare 10.2. Metode de evaluare 

10.3. 

Pondere din 

nota finală 

10.4.SI (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 în sesiune 80% 

10.5. TC / AA / ST / L / P Temele de control care se predau pe 

platforma de e-learning, conform 

calendarului disciplinei  

Verificarea pe parcursul 

semestrului  a deprinderilor de 

rezolvare a temelor de control 

20% 

10.6. Standard minim de performanţă: obținerea notei minime 5 

Aceasta presupune obținerea de către student a competențelor de utilizare în activitatea practică a următoarelor aspecte 

teoretico-metodologice: caracteristicile tipurilor de misiuni de audit financiar – audit propriu-zis,  revizuire, alte servicii 

de asigurare şi servicii conexe; entitățile obligate să își auditeze situațiile financiare anuale; caracterizarea general a 

Standardelor Internaționale de Audit; conținutul documentației de audit; modul de obținere a probelor de audit; etapele 

desfășurării unei misiuni de audit financiar. 

   

     

 
Coordonator de disciplină 

Prof.univ.dr. Socol Adela 

Tutore de disciplină 

Prof.univ.dr. Socol Adela 

Data 

23.09.2022 

 

Responsabil de studii ID/IFR, 

  Lect. univ. dr. Cioca Ionela Cornelia 

 


