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FIȘA DISCIPLINEI 

1. Date despre program 
1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea “Lucian Blaga” din Sibiu 
1.2 Facultatea        Facultatea de Științe Economice 
1.3 Departamentul   Finanțe Contabilitate 
1.4 Domeniul de studii                 Contabilitate și informatică de gestune 
1.5 Ciclul de studii                   Licență 
1.6 Programul de studii/Calificarea    Contabilitate și informatică de gestiune 

 
2. Date despre disciplină 

2.1 Denumirea disciplinei              Audit intern 
2.2 Titularul activităţilor de curs    Conf. univ. dr. Daniela Petrașcu 
2.3 Titularul activităţilor de seminar Conf. univ. dr. Daniela Petrașcu 
2.4 Anul de studiu III 2.5 Semestrul 1 2.6 Tipul de evaluare Ex 2.7 Regimul 

disciplinei: obligatorie 
DD 

 
3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice) 

3.1 Număr de ore pe săptămână          4 din care: 3.2 curs 2 3.3 seminar/laborator 2 
3.4 Total ore din planul de învăţământ 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                             14 
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate  şi pe teren                                                                            24 
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri                   15 
Tutoriat 14 
Examinări 2 
Alte activităţi   
3.7 Total ore studiu individual      69 
3.9 Total ore pe semestru            125 
3.10 Numărul de credite              5 

 
4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1 de curriculum         Audit intern 
4.2 de competenţe         Cunoașterea elementelor de audit intern 

 
5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

 
5.1. de desfăşurare a                                     
cursului                  

 Conform programei 

5.2. de desfăşurare a                                    
seminarului/laboratorului 

 se stabilesc echipe pentru realizarea de simulare a unor 
misiuni de audit intern și se stabilesc termene pentru 
predare proiecte 

    
 
6. Competenţele specifice acumulate 
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Competenţe profesionale 
C1 – Identificarea datelor necesare din cadrul unei entității/organizaţiei necesare întocmirii 
raportului de audit intern 

Cunoștințe: 

C1. Utilizarea adecvată a conceptelor, teoriilor, metodelor și instrumentelor de natura auditului 
intern 
C1.1.Definirea conceptelor, procedeelor şi  metodelor folosite în auditul intern, precum şi a 
factorilor economici, sociali şi legislativi care influenţează operaţiunile economico-financiare. 

C1.2. - Explicarea conceptelor, procedeelor şi  metodelor folosite în auditul intern în cadrul  
entității/organizației. 

Abilități: 

C1.3. - Aplicarea conceptelor, procedeelor şi  metodelor folosite în auditul intern în cadrul 
entității/organizaţiei pentru înregistrarea operaţiunilor economice 

C1.4. - Evaluarea procedeelor și tehnicilor aplicabile auditului intern 

C1.5. - Elaborarea unei proceduri de audit intern. 

C2 – Utilizarea resurselor informatice  în domeniul financiar-contabil cu aplicare în auditul 
internCunoștințe: 

C2.1. - Definirea și descrierea conceptelor fundamentale ale tehnologiei informației și 
comunicațiilor în economia digitală 

C2.2. - Explicarea conceptelor fundamentale ale tehnologiei informației și comunicațiilor în 
economia digitală 

Abilități: 

C2.3. - Utilizarea sistemelor de gestiune a bazelor de date şi a programelor specifice 

C2.4. - Studierea comparativă şi evaluarea critică a principalelor programe de evidenţă şi raportare 
financiar-contabilă 

C2.5. - Utilizarea şi dezvoltarea unui sistem simplu de colectare a informaţiilor în vederea 
înregistrării în contabilitate a operaţiunilor economice 

C3 – Prelucrarea informaţiilor în vederea întocmirii rapoartelor de audit intern 

Cunoștințe: 

C3.1. - Definirea conceptelor, teoriilor şi metodelor de bază pentru pregătirea informaţiilor 
necesare  întocmirii rapoartelor de audit intern.   

C3.2. - Explicarea conceptelor, teoriilor şi metodelor de bază pentru pregătirea informaţiilor 
necesare  întocmirii rapoartelor de audit intern. 

Abilități:C3.3. - Aplicarea conceptelor, teoriilor, principiilor şi metodelor de bază pentru pregătirea 
informaţiilor necesare  întocmirii întocmirii rapoartelor de audit intern.   

C3.4. - Evaluarea   procedeelor si instrumentelor de prelucrare a informaţiilor necesare întocmirii 
întocmirii rapoartelor de audit intern.   Întocmirea şi prezentarea de întocmirii rapoartelor de audit 
intern.   
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 Standardul minim de performanță pentru evaluarea competenței: Soluționarea în timp real, în 
condiții de asistență calificată, a unei problem reale/ipotetice de la locul de muncă, respectând 
normele deontologiei profesionale. 

 Identificarea rolurilor și responsabilităților într-o echipă multidisciplinară și aplicarea tehnicilor 
de relaționare și muncă eficientă în cadrul unei echipe. 

 Identificarea oportunităților de formare continua și valorificarea eficientă a resurselor și 
tehnicilor de învățare pentru dezvoltarea cunoștințelor din sfera auditului intern. 
 

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

7.1 Obiectivul general al disciplinei  Însuşirea cunoştinţelor referitoare la auditul intern. 
7.2 Obiectivele specifice              Cunoașterea importanței auditului intern 

 Cunoașterea utilității unui raport de audit intern 
 Înțelegerea importanței recomandărilor unui audit. 

    
8. Conţinuturi 

8.1 Curs                              Metode de predare Observaţii 
Definirea auditului, tipuri de audit şi evoluţia istorică  

 
 
 
 
prelegere clasică; 
metode expozitive 
şi conversative 
 

2 
Sfera de cuprindere şi obiectivele auditului intern. 2 
Normele de audit intern. 2 
Utilitatea normelor de audit intern 2 
Evaluarea critică a prevederilor Cartei auditorilor interni. 2 
Codul de etică profesională al auditorilor interni 2 
Auditul intern şi rolul său în identificarea şi raportarea fraudelor. 2 
Clasificarea misiunilor de audit intern. 2 
Planificarea misiunilor de audit intern. 2 
Desfăşurarea misiunilor de audit intern 2 
Închiderea misiunilor şi comunicarea rezultatelor. 2 
Documentarea informaţiilor 2 
Structura unui raport de audit intern 2 
Standarde profesionale. Misiuni de audit intern. 2 
Bibliografie 
R. Jacques, 2002, Teoria şi practica auditului intern, Ediţia a IV-a, traducere din limba franceză realizată de 

Ministerul Finanţelor Publice în cadrul unui proiect de finanţare PHARE; 

Boulescu M., Ghiţă M., Mareş V., 2001, Fundamentele auditului, Ed. Didactică şi Pedagogică, Bucureşti. 

Ghiţă M., Sprânceană M., 2006, Auditul intern al instituţiilor publice, Ed. Tribuna Economică, Bucureşti. 

Ghiţă M., Popescu M., 2006, Auditul intern al instituţiilor publice: teorie şi practică, Ed. CECCAR, 
Bucureşti. 

Jucan N.C., Petraşcu D., Problematica de ansamblu a controlului şi auditului intern, Ed. Alma Mater, Sibiu, 
2011, 

Petraşcu D., Audit intern – Caiet de seminar, Sibiu, 2012; 

Petraşcu D., Audit intern; Sibiu, 2013 

Stârcea D., 2008, Audit intern, Ed. Academica Brâncuşi, Tg. Jiu. 
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Toma M., 2007, Iniţiere în auditul situaţiilor financiare ale unei entităţi, Ed. CECCAR, Bucureşti 

 
8.2 Seminar/laborator                 Metode de predare Observaţii 
Fixarea unor aspecte teoretice privind definirea auditului şi cadrul de 
referinţă al acestuia 

în cadrul 
seminarilor: 
utilizarea 
metodelor bazate 
pe conversaţia 
euristică şi pe 
dezbatere (metoda 
Philips 6-6, 
Brainstorming-ul, 
problematizarea, 
etc.), metode 
bazate pe acţiune 
(exerciţiu, studiu 
de caz, metoda 
proiectului, etc.). 

2 

Tipologia auditului: Obiectivele şi funcţiile auditului intern. idem 2 
Studiu de caz - Desfăşurarea auditului intern în cadrul unei instituţii. 
(Organizarea activităţii prin crearea de grupuri în vederea desfăşurării 
unei misiuni de audit intern.) 

idem 2 

Pregătirea misiunii de audit: - iniţierea auditului;colectarea şi prelucrarea 
informaţiilor, analiza riscurilor. 

idem 2 

Pregătirea misiunii de audit: - elaborarea programului de audit 
intern;şedinţa de deschidere. 

idem 2 

Intervenţia la faţa locului: colectarea dovezilor; constatarea şi raportarea 
iregularităţilor. 

idem 2 

Intervenţia la faţa locului: revizuirea documentelor de lucru;şedinţa de 
închidere. 

idem 2 

Raportul de audit intern:  elaborarea proiectului de raport de audit intern; 
transmiterea proiectului de raport de audit. 

idem 2 

Raportul de audit intern: reuniunea de conciliere ; raportul final; 
difuzarea raportului de audit intern. 

idem 2 

Urmărirea recomandărilor idem 2 
Supervizarea idem 2 
Concluzii şi propuneri. idem 2 
Prezentare studii de caz. idem 4 
Bibliografie 
Legea 672/2002 privind auditul public intern, modificată cu legea 191 din 2011. 

Norme specifice privind exercitarea activităţii de audit public intern la nivelul Ministerului Finanţelor 
Publice.CECCAR și CAF 

Colecţia „Săptămâna financiară”,2010-2013 Bucureşti 

Standardul profesional nr. 36 Misiunile de audit intern realizate de experții contabili, Editura CECCAR, 
2007. 
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Ghidul de utilizare al ISA-urilor în auditarea întreprinderilor mici și mijlocii, ediția a 3 a, Ed. CECCAR, 
București, 2012 

 
 

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii 
epistemice, asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent 
programului 

 presa de specialitate 

contractele încheiate între Universitate și reprezentanții mediului de afaceri 

experiențele discutate cu membrii asociației Alumni 

      întâlnirile cu repezentanții mediului de afaceri organizate de Clubul Studenților  

      vizită la sediul CECCAR, întâlnire cu profesioniștii contabili. 

 
 

10. Evaluare 
Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de evaluare 10.3 Pondere din                                                         

nota finală 
10.4 Curs              - Cunoașterea 

terminologiei utilizate în 
auditul intern; 
- Înțelegerea 
principalelor activități 
desfășurate de auditorul 
intern. 
- Organizarea activității 
de auditor intern la 
nivel instituțional sau 
ca și profesie liberală. 

Examen 70% 

10.5 Seminar/laborator Înțelegerea 
aplicabilității 
informațiilor prezentate 
la curs și seminar 

  

Cunoașterea 
diferențelor care apar 
între activitățile de 
audit instituțional și 
audit în cadrul profesiei 
liberale. 
Capacitatea de a 
sintetiza informațiile 
studiate și de a 
răspunde la întrebări ale 
colegilor în cadrul 
dezbaterilor 

Prezentare proiecte 
(simulare întocmire rapoarte 
de audit intern) 

30% 
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10.6 Standard minim de performanţă   
● Stăpânirea unui minim de cunoştinţe teoretice cu care s-a operat pe parcursul semestrului; 
Participarea în proporţie de 70% la seminariile de pe parcursul semestrului. 
                                 

 
 
Data completării      Semnătura titularului de curs     Semnătura titularului de seminar 
    01.10.2016  ............................       ............ 
 
 
Data avizării în departament                Semnătura şefului departamentului 
   03.10.2016                  ............. 

 


