
Audit Financiar (ANUL I, SEMESTRUL II) 
 

Nr. credite transferabile 5 

 

Statutul disciplinei 

Disciplină de domeniu (obligatorie) 

 

Titular disciplină 

Prof. Univ. dr. Carmen Luiza Costuleanu 

 

Obiectivele disciplinei (curs și aplicații) 

 

Disciplina Audit oferă fondul de cunoştiinţe teoretice şi metodologice necesare 

cunoaşterii, în funcţie de standardele şi practica internaţională în domeniu, conceptul de audit, 

diferitele tipuri de audit financiar, cunoaşterea terminologiei folosite în activitatea de audit, 

conştientizarea rolului social al auditului, cunoaşterea modului de abordare a misiunii de audit, 

însuşirea cunoştinţelor şi deprinderilor pentru a putea face faţa desfăşurării procesului de culegere 

de probe adecvate pentru misiunea de audit, cunoaşterea modului de interpretare a unui raport de 

audit în funcţie de tipul serviciului de asigurare prestat de firmele de audit. 

 

Conținutul disciplinei (programa analitică) 

 

Curs (Capitole/subcapitole) 

Auditul financiar– definire, rolul şi obiectivele auditului financiar, tipologia juridică: Auditul- 

scurt istoric; Rolul auditului financiar; Obiectivele auditului financiar; Auditul financiar sub 

raport juridic 

Normele de comportament în audit: Principii fundamentale; Independenţa în audit; Activităţi 

incompatibile cu practicarea independentă a auditului. 

Acceptarea angajamentului de audit. Orientarea şi planificarea auditului 

Evaluarea controlului intern 

Controlul conturilor 

Auditul situaţiilor financiare 

Auditul bilanţului contabil; Auditul contului de profit şi pierdere 

Conţinutul Raportului de audit şi certificarea bilanţului contabil Tipurile de opinii exprimate de 

către auditori 

Documentarea lucrărilor de audit: foile de lucru şi chestionarele; Dosarul exerciţiului; Dosarul 

permanenent;  Documentarea lucrărilor de audit 

Controlul de calitate al serviciilor de audit. 

 

Lucrări practice 

Studiu de caz privind riscurile şi planificarea în audit. 

Studiu de caz privind pragul de semnificaţie, eşantionare şi fraudă. 

Studiu de caz privind probe, teste şi proceduri de audit. 

Studiu de caz privind sisteme de control intern şi contabilitate. 

Studiu de caz privind auditul componentelor din situaţiile financiare: auditul imobilizărilor 

necorporale, corporale şi financiare; auditul stocurilor; auditul decontărilor cu terţii; auditul 

financiar privind trezoreria; auditul contului de profit şi pierdere 



Studiu de caz privind: Scrisoarea de misiune, Scrisoarea de afirmare, Raportul de audit, Dosarul 

exerciţiului. 
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Evaluare finală 

 

Forme de evaluare Modalităţi de evaluare 
Procent din nota 

finală 

Examen Examen scris 60% 

Aprecierea activităţii în 

timpul semestrului 

Evaluare orală în timpul semestrului, 

studii individuale propuse de cadrul 

didactic, verificari pe parcurs 

40% 

 

Persoana de contact 

Prof. Univ. dr. Carmen Luiza COSTULEANU 

Facultatea de Agricultură – USV Iași 

Aleea Mihail Sadoveanu nr. 3, Iaşi, 700490, România 

telefon: 0232 407.514  

E-mail: costuleanu.carmen@uaiasi.ro Modalități de evaluare Procent din nota finală 

 

 


