
FIŞA DISCIPLINEI 
 

Universitatea UNIVERSITATEA DIN ORADEA 
Facultatea  DE STIINTE ECONOMICE 

Specializarea  CONTABILITATEA, AUDITUL SI GESTIUNEA AFACERILOR 
I. 
Denumire disciplină AUDIT PUBLIC INTERN 
II. 

Structur ă disciplină (Nr. ore săptămânal) 

Cod disciplină Semestrul2)  
Categoria3

) Credite Curs  Seminar  Laborator  Proiect  

UO-FSE.CAGA.04.04 IV DA 8 2 2   
III. 

Statut disciplină Obligatorie  Opţională  Facultativă  
(se marchează cu x) X   

IV. 
Titular disciplin ă 

 Curs  Seminar  Laborator  Proiect  
Numele şi prenumele Ioan Gheorghe 

ŢARA 
Ioan Gheorghe 

ŢARA 
  

Instituţia  Universitatea din 
Oradea, Facultatea 

de Stiinte 
Economice 

Universitatea din 
Oradea, Facultatea 

de Stiinte 
Economice 

  

Catedră/Departament  Catedra de Finante 
Contabilitate 

Catedra de Finante 
Contabilitate 

  

Titlul ştiinţific Doctor Doctor   
Gradul didactic Profesor profesor   

Încadrarea (norma de 
bază/asociat) 

Norma de baza Norma de baza   

Vârsta      
V. 
Obiectivele disciplinei  

•  Aprofundarea cunostintelor privind auditul financiar exercitat in institutiile publice din Romania. 
Însuşirea noţiunilor de bază privind rolul, obiectivele şi responsabilităţile auditorului în cadrul unei 
misiuni de audit; 

• Principiile fundamentale şi modalităţile de aplicare a normelor naţionale de audit ca reflectare a 
standardelor internationale de audit intern 

• Formarea deprinderilor necesare pentru a intelege activitatea de audit financiar intern in ansamblul sau, 
precum si aptitudini pentru exercitarea unei misiuni de audit intern 

• Valorificarea informaţiilor din rapoartele de audit în calitate de beneficiar al serviciilor unui auditor. 
VI. 

Conţinutul disciplinei Nr. ore/săpt. 
VI.1. Curs (capitole/subcapitole) 
1. Noţiuni introductive referitoare la conceptul de audit, audit financiar, audit intern, audit public 3 

2. Locul si rolul activitatii de audit public intern in cadrul managementului institutiilor publice 2 
3. Auditul public intern versus auditul public  extern  2 
4. Calitatea de auditor financiar  public 2 
5. Auditul formării şi utilizării resurselor publice scop, importanta, obiective, mod de organizare  3 
6. Metodologia de exercitare a auditului public intern . Tipuri de audit intern 4 
7. Relatia audit public intern – sistem de control intern- sistem de management 4 

8. Despre independenta organizatorica si functionala a auditului public intern  2 



9. Valorificarea constatarilor auditului pubic intern 2 
VI.2. Seminar (dacă este cazul)  

1. Dezbateri in legatura cu noţiunile de audit, auditor, audit intern, audit extern. 1 
2. Însuşirea elementelor definitorii privind auditul intern, instituţiile specifice la nivelul 

României. 
2 

3. Definirea auditului extern, clasificare şi înţelegerea modului de organizare al acestuia. 1 
4. Condiţiile de acces la profesie, principii, incompatibilităţi şi situaţii specifice prvind 

auditul financiar. 
2 

5. Auditul institutiilor publice, mod de realizare şi organizare. Discutii asupra 
competentelor UCAAPI si CAPI 

2 

6. Înţelegerea paşilor ce trebuie urmaţi pentru realizarea unei misuni de audit, 
exemplificarea lor. 

2 

7. Întelegerea riscurilor de audit, exemplificarea şi definirea lor. 2 
8. Domeniul de acţiune al auditului financiar public 2 
9. Dezbateri in legatura cu posibile cai de crestere a independentei organizatorice si 

functionale a auditului public intern 
2 

10. Exemplificarea modului de exercitare privind auditul financiarpublic intern 2 
11. Înţelegerea şi delimitarea procedurilor de audit. 1 
12. Exemple de raport de audit şi modul de întocmire a acestuia. 2 
13. Auditul în mediul informatic. 1 
14. Delimitarea şi înţelegerea situaţiilor de fraudă sau eroare în activitatea de audit financiar. 

Atributiile auditorului intern in legatura cu acestea in corespondenta cu acelea ale 
sistemului de management 

2 

VI.3. Lucr ări de laborator (dacă este cazul)  
VI.4. Tematică proiect (dacă este cazul)  
VII. 

Bibliografie 
1. Ion Mihailescu si colaboratorii – Audit Financiar, Editura Independenta Economica, 2007 
2. IFAC-CECCAR-Standarde internaţionale de audit. ISA - Editura CECCAR, 2008 
3. Audit intern-teorie şi practică – Editura CECCAR, 2009 
4. Marin Toma şi Marius Chivulescu - Audit financiar si certificare a conturilor anuale, 1997; 
5.  Marcel Ghita – Auditul Intern, Editura Economica, 2009 
6. Morariu A., Suciu Gh., Stoian F., Audit intern şi guvernanţă corporativă, Editura Universitară, Bucureşti, 2008 
7. CAFR – Revista de Audit Financiar 
8. Ioan Gheorghe Tara, Audit financiar, Editura GrafNet, 2006 
9. Legea de aprobare a OUG 119/1999 referitoare la activitatea de audit public intern 
10. www.ministeruldefinante.ro audit public intern, UCAAPI 
VIII. 

Modul de transmitere a informatiilor 
Forme de activitate Metode didactice folosite 

Curs  Prezentare, Dezbatere 
Seminar  Prezentare, Dezbatere, Studiu de caz 

Laborator  
Proiect   

IX. 
Evaluare 

Forme de 
activitate 

Evaluare % din nota 
finală 

Examen, 
colocviu, 
verificare 
periodica 

Răspunsurile la examen  
Cerinţe minime pentru nota 5 (sau cum se acordă nota 5):  
• Cunoaşterea şi înţelegerea conţinutului cursurilor la nivelul ideilor 

esenţiale; 
• Abordarea a cel puţin 60% din etapele de realizare ale auditui financiar. 
Cerinţe pentru nota 10 (sau cum se acordă nota 10):   

70% 



- Cunoaşterea şi înţelegerea integrală a conţinutului cursurilor; 
- Parcurgerea tuturor etapelor de realizare ale auditului financiar. 
 

Seminar   - răspunsurile finale la întrebările specifice de seminar; 
 - elaborarea referate specifice; 
 - testarea pe parcursul semestrului; 

30% 

Laborator    
Proiect    

Abilit ăţi dobândite de student:  
1. Cunoaştere şi înţelegere 

• cunoaşterea şi înţelegerea noţiunilor de audit, audit intern, audit financiar ; 
• înţelegerea modului de organizare  a activitaţii de audit; 

2. Explicare şi interpretare 
• explicarea principiilor ce ghidează  activitatea de audit; 
• explicarea riscurilor care stau la baza activităţii; 

3. Instrumental-aplicative 
• formarea deprinderilor de efectuare a unei actiuni de audit financiar 

 
       
                Data:                                     Titular curs, 
 01.10.2011       prof.univ.dr. Ioan ŢARA 
 
 
 
 


