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1. Controlul financiar – concept; forme, abordare sistemica, evolutie istorica 
2. Relaţia control financiar – control fiscal in contextul perfectionarii sistemului 

de control financiar. 
3. Tehnici de control documentar contabil. Studiu de caz. 
4. Metode ale procedeului de control faptic. Studiu de caz. 
5. Tehnici specifice de control în cazul controlului unor gestiuni global 

valorice. Studiu de caz. 
6. Organizarea si exercitarea  controlului financiar preventiv. 
7. Controlul financiar preventiv- parghie pentru cresterea performantei 

administrarii patrimoniului entitatilor. Studiu de caz.  
8. Organizarea şi obiectivele auditului public intern în România. 
9. Actele de control întocmite de organele de control fiscal. Studiu de caz. 
10. Controlul fiscal si evaziunea fiscala. 
11. Garda Financiara- element structural al sistemului de control financiar. 
12. Instituţii cu atribuţii de control financiar din România. Atributii, mod de 

exercitare a controlului. 
13. Drepturile organelor de control fiscal şi ale contribuabililor în legătură cu 

controlul fiscal. Studiu de caz. 
14. Organizarea şi conducerea Curţii de Conturi a României. Studiu comparativ cu 

alte institutii similare din Uniunea Europeana. 
15. Obiectivele de control ale Curţii de Conturi a României în legătură cu 

formarea si utilizarea resurselor publice. 
16.  Activitatea de audit exercitata de catre Curtea de Conturi a Romaniei. Studiu 

de caz. 
17. Actele de control întocmite de auditorii publici externi ai Curţii de Conturi a 

României. 
18. Expertiza contabilă: concept, feluri, incompatibilităţi mod de exercitare. 

Studiu de caz. 
19. Condiţii de acces la profesia de expert contabil şi contabil autorizat. Aspecte 

ale conduitei etice ale expertilor contabili. 
20. Controlul financiar versus expertiza contabilă. 
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1. Auditul financiar – necesitate obiectiva  pentru cresterea               
credibilitatii informatiei financiar-contabile 

2. Auditul financiar in Romania – aparitie si evolutie istorica, mod 
organizare, forme, obiective. 

3. Auditul public intern: obiective, mod de organizare, posibilitati de crestere 
a independentei 

4. Auditul intern versus auditul extern 
5. Auditul financiar extern. Forme organizatorice. 
6. Auditul financiar aupra formarii si utilizarii resurselor publice 
7. Auditul sistemelor informatice 
8. Auditul performantei: scop, mod de organizare si exercitare 
9. Standardele internationale de audit despre etapele desfasurarii unei misiuni 

de audit financiar 
10.Principiile organizarii si exercitarii activitatii de audit financiar. 

            11. Planificarea in auditul financiar. Studiu de caz. 
 12.Evaluarea riscului de audit. Studiu de caz. 
 13. Raportarea in auditul financiar. 

14.Etapele desfasurarii unei misiuni de audit financiar. Studiu de caz. 
15. Auditarea situatiilor financiare anuale – esenta activitatii de audit financiar. 
Studii de caz. 
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